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.  িগ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ? তৃতীয় খণ্ডেই শেষ হল। উনিশ শতকের 
দ্বিতীয় ভাগের সামাজিক ইতিহাঁসই হল এর পশ্চাদ্্ভূমি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 

বিদ্যাসাগরের বিচিত্র কর্মজীবন এই স্থবিস্ৃত এতিহাসিক পশ্চাদ্ভূমিতে বিচার- 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

ভারত-সরকারের জাতীয় মহাঁফেজখানা €(560709] 4£1017525 ০0: 

[12019, [ব৩ত্ঘ 1091101 ), পশ্চিমবঙ্গ-সরকাঁরের শিক্ষাবিভাঁগ ও কলিকাত। 

সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন অপ্রকাশিত দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত অনেক নতুন 
তথ্য বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংক্কার ও সমাজসংস্কারের উপর নতুন আঁলোকসম্পাত 

করেছে। এই তথ্যাদির সংকলনে ধার! আমাকে নানাভাবে সাহাষ্য করেছেন, 
তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 

উনিশ শতকের বাংলা-ইংরেজী মংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র থেকেও অনেক 

প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছি। সমসাময়িক ঘটনাবিচারে এই সব উপকরণ 

আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি দিয়ে উনিশ শতকের বাংলার এই সামাজিক 

ইতিহাঁসের উত্থান-পতন, এবং বিদ্যাসাগর-জীবনের ধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ 
করবার চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য কতটুকু হয়েছি জাঁনি না, তবে এই ছুঃসাহপিক 

প্রচেষ্টা! প্রথম বলে সুধী পাঠকরা এর দৌষক্রটি মার্জন। করবেন । 

স্বধীনতা। দিবস ৰ | 

কলিকাতা | বিনয় ঘোঁষ 
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১১ বাজনাবায়ণ বক্ছ, মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত 
১২ ভাঁরতবধায় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষের নিকট পত্র 
১৩ উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের আবেদনপত্র ॥ বিপক্ষে 

১৪ ইয়ংবেঙ্গল দলের বসিককৃষ্ণ মলিক, বাধানাথ শিকদার, 

কিশোরীষ্টাদ মিত্র প্রভৃতির আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে 

১৫ সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্গণপপ্তিত ও হিন্দুদের বিধবাবিবাহের 
আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে 

১৬ রাজরুষ্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাঁথ বঙ্ছ, শিবচর দেব, 

দিগন্ধর মিত্র, বামনাবায়ণ তকবত্ব প্রভৃতির আবেদন্পজেব 

স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে 

১৭ নবদছ্বীপ-ভষ্টপলী প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙালী পণ্ডিতদের 
আবেদনপত্রের স্বাক্ষর ॥ বিপক্ষে ঞ 

১৮ €মদ্িনীপুরের আবেদনপত্র, রাজনাঁবাঁয়ণ বস্তু কর্তৃক 
.. শ্রেবিত ॥ সপক্ষে 

১৯ বেখুন স্কুলের ভিত প্রতিষ্ঠ।৷ উৎসব 



লেখকের অন্ঠান্ঠ বই 
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বিক্চাসাগর ও বাঙালী লমাশ ( ভিন খও) 

জনসভার সাহিত্য 
বাদশাহী আমল 

কলকাত। কালচার 

কাঁলপেচার বৈঠকে 

কাঁলপেচার ছুকলম 
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বস্তু 

নতুন শহর নতুন সমাজ 

সাময়িকপত্রে সেকালের সমাজচিত্র (কয়েক খণ্ড) 

আলোকচিত্রগুলি শ্রীজয়ন্তকুমার দে পুরনো ছবি থেকে তুলেছেন। 
“বিশ্বভারতী”র সৌজন্যে প্রাচীন দলিলপত্রের ব্লকগুলি পেয়েছি । দলিলপত্রের 
আলোক-প্রতিলিপি লেখক কতৃক টব ৪€:০091 40০৮:৬৪ থেকে সংগৃহীত । 







«৯১ ূ পদক্ষেপ 

বাইরের সমাজ-জীবনে যখন ঘটনাঁর খরঝোতি বইছিল, ১৮৪১-৫০ সালে, 

তখন বিচ্ভাসাগরের চাকুরিজীবনের দিনগুলি €ৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির 

মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল। আথিক সচ্ছলত। ও অবসর খানিকটা পরিসাণে 
ন! থচ্ষলে তখনকার সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠ। অর্জন করা সহজ ছিল না। 

ইয়ংবেঙ্গল দলে বা ব্রাঙ্মলমাজে কোথাও বিত্তহীন অসহাঁয় যুবকদের অবাধ 
প্রবেশাধিকার ছিল না। কাগজে-কলমে থাকলেও কার্ক্ষেত্রে ছিল না। 

বিদ্যাসাগরের মতন অসহায় যুবকর! কতকট। বাইরের দর্শকের মতন সামাজিক 
ঘটনা ক্রম লক্ষ্য করতেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার. সময় 
তখনও তাদের হয়নি । বিদ্যাসাগরেরও হয়নি । সংকীর্ণ চাঁকুরিজীবনের ' 

চাঁর-দেয়ালের সীমানার মধ্যে থেকেই তিনি বাইরের লোঁকজীবনের 
কোঁলাহলের প্রতিধ্বনি শুনেছেন । নিলিঞপ্তত! তাঁর কাম্য ছিল না! কোনদিন । 
তাই চাকুরিজীবনকে তিনি শেষ পর্যন্ত চীর-দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে 
পারেননি। ধীরে ধীরে সামাজিক কর্মজীবনে তাকে 'রপাস্তরিত করেছেন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রর। মধ্যে মধ্যে নানা বিষয় 
নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিগ্তার 
আদানিষ্ৃদ্বীন হত পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যে । পুব-পশ্চিমের ভাবসংযোগের 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২ 

অন্যতম কেন্দ্র ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । উনিশ শতকের স্চন। 

থেকেই সেখানে এই সংযোগ ও বিনিময় আরভ্ভ হয়েছিল। বিদেশী 

সিবিলিয়ান ছাত্রদের সান্নিধ্য বিদ্যাসাগরের জীবনেও ভাঁব-বিনিময়ের স্থযোগ 
এনে দিয়েছিল। শ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে ও উদারতাঁয় মুগ্ধ হয়ে তরুণ 

সিবিলিয়ানরা কেবল তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সকল বিষয়ে যে আলোচনা 

করতেন তা নয়, তাঁকে দিয়ে নিজেদের নামে সংস্কৃত শ্লোকও রচন। করিয়ে 

_নিতেন। রবার্ট কস্ট নামে এক সিবিলিয়ান ছাত্র সম্বন্ধে তিনি নিজে 

লিখেছেন : ১ 

১৮৪২ খুষ্টায় শাকে, রবার্ট কষ্ট নাঁমে, একটি সন্ত্রাস্ত বংশোপ্ভব 

দসবিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। আমি, 
সেই সময়ে, এ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলাঁম। তাহার 
সহিত আলাপ হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে, কলেজে আসিয়া, আমার 
সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, 
বিদ্বান, স্থুশীল ও সতম্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ 

করিয়া, আমি সাতিশয় স্থুঘী হইতাম। একদিন তিনি বিলক্ষণ 

আগ্রহ-প্রদর্শন পূর্বক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, আমায় বর্লিক্েন, 
দি তুমি, আমার বিষয়ে, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া দাঁও, 

তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই। তীয় অনুরোধের 

বশবর্তী হইয়া, তাহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি 

 নিক্মুত্রিত শ্লোকঘয় তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি শ্লোক লইয়া, 
প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করিলেন । , 

শ্রীমান্ রবার্ট কষ্টোহস্য বিচ্যালয়মুপাগতঃ | 
সৌজন্যপূর্ণরালাপৈধিতবাঁৎ মামতৌধয়ৎ ॥ 
স হি সদ্গুণসম্পনঃ সদাচাররতঃ সদ]। 
প্রসন্নবদনে! নিত্য জীবত্বব্বশতং সুখী ॥ 

বাইরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের নিয়ে এইভাবে তার দিন 

কাটত। বাঁড়িতেও তিনি ইংরেজীশিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের সংস্কৃত/-শিক্ষা 
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দিতেন এবং নিজে তীদের কাছে ইংরেজী শিখতেন | বিদ্যাসাগরের চাকুরি- 
জীবনের এই প্রথম পর্বটিকে তার নিজের জীবনের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 

বিছ্বার লেনদেনের উনদ্যোঁগপর্ব বলা যাঁয়। যুগোপযোগী জ্ঞানার্জনের ফলে 
এই পর্বেই বিছ্যাসাগবের মানসিক ভিত গঠিত হয়েছিল বললে ভূল হয় না। 

চাকরি করেও অবশ্ঠ বিগ্ভামাগর কোনদিন তাঁর সামাজিক কর্তব্যে 

অবহেল। করেননি । চাকুরিগতপ্রাণ তিনি কোনদিন ছিলেন ন1, তাই 

কেবল স্বার্থের ধান্ধায় কালাতিপাঁত করতেন না। তার মতন দরিন্র 

চাকুরিজীবীর পক্ষে তাই করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্ত মধ্যবিত্তসুলভ 

সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা কোনদিন তাঁকে বৃহত্তর মানবিক কর্তব্য থেকে 

এতটুকু বিচ্যুত করতে পারেনি। প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি 
সেই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাঁকতেন। সংস্কৃত কলেজের পূজনীয় শিক্ষকদের 
সেবা-স্ুশ্রষা করা, আদেশ পালন করা, অগ্রজ ও অন্ুজতুল্য বন্ধুবাদ্ধবদের 

কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীদের যথাসম্ভব সাহায্য 

করা, এ-সব তীর চাঁকুরিজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক অতিরিক্ত কাজ রঃ 
চাকুরি তাঁকে নিছক যন্ত্রে পরিণত করতে পারেনি । 

তাঁর এই অতিরিক্ত কাজের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সংস্কৃত কলেজের 

ব্যাকরণশ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে 

কলেরা৷ রোগে আক্রান্ত হন। তর্কবাঁগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রুকে পুত্রের মতন 
স্নেহ করতেন। অস্থখের খবর পেয়ে তিনি দুজন ডাক্তার সঙ্গে করে 

তর্কবাঁগীশের বাঁড়ি যাঁন। দুজনেই তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার, একজন 

নরীনচন্দ্র মিত্র, আর-একজন তাঁর বিশেষ বন্ধু, তালতলা-নিবাসী ছুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (আবরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের পিতা)। তিন দিন ধরে সারাক্ষণ 

তিনি তার পৃজনীয় পণ্ডিত মহাশয়ের, চিকিৎসা ও শুশ্রষা করেন। 
গঙ্গাধরের পুত্রকন্যার! কেউ মেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। ছাত্রদের মধ্যে 
ছু-চার জন ধার। ছিলেন তাঁরা শুধু দর্শকই ছিলেন । সংক্রমণের ভয়ে কেউ 

তাঁর কাছে ঘেষেননি। বিদ্যাসাগর কেবল গুরুর প্রতি ছাত্রের কর্তব্য করার 

জন্য যাঁননি, মাঁছষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের জন্য গিয়েছিলেন । 

এই প্রথববটনবিক কর্তব্যবোধ আজীবন তার মধ্যে সজাগ ছিল। 
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তর্কবাগীশের মৃত্যুর কিছুদিন পরে পণ্ডিত জয়নারাঁয়ণ তর্কপঞ্চাননের 
নারকেলভাঙ্গার বাড়িতে, তার ভাগনে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কলেরা হয়। 
তখনকার দিনে কলেরা হলে বোগীর সেবা না করে ঘরের এককোণে সবিয়ে 
রাখা হত। অনেকে ঘরের বাইরেও রোগীকে রাস্তার ধারে শুইয়ে রাখতেন । 

মৃত্যু নিশ্চিত, এবং রোগ সংক্রামক জেনে, কেউ রোগীর পরিচর্যা করতেন ন।। 
তর্কপঞ্ধানন মশায়ও ভাগনেটিকে ঘরের এককোঁণে দরমা পেতে শুইয়ে 

রেখেছিলেন । ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে খবরও দেওয়া. হয়েছিল। খবর পেয়ে 

ঈশ্বরচন্দ্র তার ভাক্তার-বন্ধু ছুর্গাচরণকে নিয়ে নারকেলভাঙ্গায় যান এবং 
রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করতে থাঁকেন। তার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু 

ন্যায়রত্ব বহুবাঁজারের বাঁসা থেকে, তাঁর আদেশে বালিশ-তোঁশক-মাদছুর 

মাথায় করে নিয়ে নারকেলডাঙ্গীয় আসেন। অল্পদিনের মধ্যে রোঁগীও সুস্থ 

হয়ে ওঠে । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাঁকরি করতে করতে বিদ্যাসাগর এই সব 

কাজও করতেন। তিনি তার নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোকদের 

শিক্ষা দ্িতেন। তিনি মাঙষের সেব। করতেন কেবল নিজের সেবাকাঁজণ 

তৃপ্তির জন্য নয়, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের লোকের মনে স্বস্ভিবিক 

ও সুস্থ সমাঁজবোঁধ জাগিয়ে তুলবার জন্য । নিজের পদোন্নতির চিন্তা 
করাই চাঁকুরিজীবনের একমাত্র কাজ হবার কথ|। কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্র 

তা করেননি । কখনও করেননি এমন কথা বলা যায় না। যখন 

করেছেন তখন বৃহত্তর কর্তব্যের জন্য উন্নত পদের মর্যাদা, অধিকার ও 

ক্ষমতা দাবি করেছেন। চাকুরিজীবনে নিজের চাঁকরির চেয়েও পবের 
চাকরির জন্য তিনি কম মাথ! ঘামাননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নয়, 

সংস্কৃত কলেজে চাঁকরি: করার সময় তার এই মাথাব্যথা! প্রায়ই দেখা 

যেত। এখানে তার প্রথম চাকুবিজীবন প্রসঙ্গে এই ধরনের পদ ঘটনা 
উল্লেখ কবব। 

১৮৪৪ সালের কথা। সংস্কত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর 
পণ্তিত হরনাথ তর্কভৃষণের মৃত্যুর পর শিক্ষাবিভাঁগের সেক্রেটারি ময়েট 
সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাঁহেবক্রে“উক্ত পদে 



পদক্ষেপ | এ 

একজন যোগ্য পণ্ডিত মনোনয়ন করে দিতে অন্থরোধ করেন। মাশাল 

সাহেব উক্ত পদ বিগ্যাসাগরকে গ্রহণ করতে বলেন । বিগ্ভাসাগর তাতে 

সম্মত হন না। তিনি বলেন, “আমি তে। একটা চাকরি করছি । আমার 

চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন, ধাকে আপনি স্বচ্ছন্দে এ পদে নিযুক্ত 

করতে পাঁরেন।” পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাঁচম্পতির নাম তিনি প্রস্তাব 

করেন। তারানাথ তখন ন্বগ্রাম অস্থিকাঁকাঁলনায় নানীরকমের স্বাধীন 

ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর মধ্যে তার বংশগত শাস্ত্ব্যবসায়ও ছিল। 
কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
যখন তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন তখন মার্শাল সাহেব তীকে জিজ্ঞাসা 

করেন, তিনি চাকরি করতে বাজী হবেন কিনা সেট। আগে জান! দরকার । 

সেইদ্রিনই বাসায় ফিরে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র হাটখোলার গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা পার 

হয়ে পায়ে হেঁটে কালনা রওন! হন। পরদিন কাঁলনায় পৌছে তিনি 
বাচস্পতি মহাঁশয়কে চাকরি গ্রহণ করতে রাজী করান এবং তার প্রশংসা- 

পত্রাদি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। মার্শাল সাহেব তাঁর নাম অনুমোদন 

করে পাঠান। ১৮৪৫ সাল থেকে তারানাঁথ তর্কবাচস্পতি মাসিক নব্ব,ই টাকা 
বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। & 

এই সময় ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ও পুস্তকাধ্যক্ষের দু'টি 

পদও খালি হয়। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত প্রস্তাব করেন 

ষে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের এ পরে নিযুক্ত করা হোঁক। ময়েট সাঁহেব এ-বিষয়ে 
মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মার্শাল সাহেবের প্রধান পরামর্শ- 
দাতা ছিলেন বিগ্যানাগর। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিশ্বাম তিনি অর্জন 
করেছিলেন । যাঁর্শীল সাহেব তীর পরামর্শ গ্রহণ করেন। বিষ্ভাসাগর 

বলেন, “গ্রাম্য টোলের পণ্ডিতর! সংস্কৃত কলেজে অধ্যাঁপন। করতে পারবেন না । 

তাদের দিয়ে একাজ ভালভাবে করানে।: যাবে না। সংস্কৃত কলেজের 

প্রান্তন কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন ধাঁদের নিযুক্ত করা৷ 
উচিত্ত।” মার্শীল সাহেব এই পরামর্শ দেন ময়েট সাহেবকে । ব্যাকরণের 
পরীক্ষা নিয়ে লোকনিয়োগের ব্যবস্থা কর! হয়। পৰীক্ষায় ছারকানাঁথ 
বিচ্যাভূষণ প্রথম এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন । 
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ঘ্বারকানাঁথ বিদ্চাভৃষণ ১৮৩২ সাঁল থেকে ১৮৪৪ সালের জানুয়ারি মাস 
পধন্ত ১২ বছর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে, কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ 

নীলমাঁধব শর্মার মৃত্যুর পর, মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে সেই পদে নিযুক্ত 
হন। মাজ্ দেড় মাস তিনি গ্রস্থাধ্যক্ষের কাঁজ করেন । তারপর ব্যাকরণের 

ঘিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 
গিরিশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব ১২ বছর ৫ মাপ অধ্যয়ন করে ১৮৪৪ সালে 

জানুয়ারি মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়, 

এবং প্রায় ছু'মাস তিনি নিজে কঠিন রোগ ভোগ করে কলকাঁতীয় ফিরে 
আসেন। তখন তার চরম দুরবস্থা । গিরিশচন্দ্রের পুত্র হবরিশচন্দ্র লিখেছেন : ২ 

“ছুই এক মাঁস দেশে বাস করিয়া পিতৃদেব পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। 

কিন্ত তুখন আর আঁয় নাই, টোলঘরে থাকিয়। কি খাঁইবেন, কিরূপেই 

ব। খাঁজন! দিবেন ; স্থতরাঁ টোঁলঘরটি ছাঁড়িতে হইল । ছাড়িয়া যাঁন 

কোথায়? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়। তাহাকে সমস্ত 

বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন । তৎ্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোঁ্ট উইলিয়ম 

কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ৬হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহণুশয়ের বাঁটার সম্মুখে একটি বাসাগৃহে বাস করিতেন। তিনি পিতৃ- 

দেবকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন £ “গিরিশ, ভাবিন না; যতদিন» তোর 

কোঁন চাকুরি ন! হয়, আমার বাঁপায় থাক" |” ূ 
গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র লিখেছেন, “দয়ার সাগর বিষ্যাসাগর মহাশয়ের 

বাসায় গিয়া তাহাকে সমস্ত বৃভীস্ত নিবেদন করিলেন ।” তখন হরিশচন্দরের 

পিতা গিরিশচন্দ্রের বয়স উনিশ বছর এবং বিদ্যাসাগরের বয়স চব্বিশ । 

বিদ্যাসাগর তখনও “দয়ার সাগর” বলে পরিচিত হননিখ। দয়ার সাগর; 

বলে পরিচিত হবার বাসনাও অবশ্ত তাঁর মনে ছিল না কোনদিন। 
গিরিশচন্দ্র ছিলেন তার অন্গজতুল্য ও ছাত্রজীবনের বন্ধু। ছ্বারকানাঁথ 
বিষ্যাভূষণও তাই ছিলেন । সংস্কৃত কলেজে উভয়েরই চাঁকবি তার পরামর্শেই 

হয়েছিল। অসহাঁয় গিরিশচন্ত্রকে তিনি তাঁর বাসায় স্থান দিয়েছিলেন 
যে-কারণে, ঠিক সেই কারণেই অনাহৃতের মতন অন্যের বাড়ি গিয়ে রোগীর 
পরিচর্যা করতেন। সেই কারণটি কি? সেই কারণ তাঁর গভীর সমাঁজ- 
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বোধ এবং মানবিক বেদনাবোঁধ। সামান্য বেতনে নিজের পোস্বসল 
বাসার খরচ চালানো তার পক্ষে তখন রীতিমত সমস্যা ছিল। তা 

সত্বেও যে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন, “গিরিশ, তুই ভাঁবিন না, 
যতদ্দিন না তোর কোন চাকরি হয়, তুই আমার বাসায় থাক,”__তাঁর 
কারণ তীর মানবতাবোধ এত প্রখর ছিল ষে সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি কোনদিন 

তা মেঘাচ্ছন্ন করতে পারেনি । এ কেবল দয়ার প্রকাশ নয়, বদান্ততার 

বিলাসও নয়, মানুষের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা থেকেই এই বেদন। উৎসারিত । 

ত! যদি না হত তাহলে বিদ্যাসাগরের মাঁনবতীবোধ কেবল আত্মতৃপ্তির 

বালুচরে পথ হারিয়ে ফেলত, বৃহত্তর জনসমাঁজের কল্যাণকর্মে নির্ভয়ে বিলীন 
হয়ে যেতে পারত না। 

ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শ্ুচন্ত্র বিগ্যারত্ব লিখেছেন : * “তর্কবাচস্পতি, বিষ্যা- 
ভূষণ ও বিগ্ভারত্ব এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত 
হইলেন। দাঁদা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; এ কারণ কৌশল 
ও অনুরোধ করিয়া, তিনজন উপযুক্ত লৌককে কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়৷ 
দিয়া, পরম আহলাঁদিত হইয়াছিলেন। মাশশীল সাহেব, মাসিক ৯০ টাকা 

বেতনের উক্ত পদ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্তিনি 

তাহাতে স্বীকার ন। পাইয়।, বাচস্পতি মহাশয়ের দেশে গিয়া, তাহাকে 

অশ্রোধ করাইয়া আনিয়া, কন্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী 

লোক মাত্রেই আশ্চধ্যান্বিত হইয়াছিলেন |” | 

“বিষয়ী লোক মাত্রেই” ঈশ্বরচন্দ্রের আচরণে বিস্মিত হয়েছিলেন। 
হবারই কথা। বিষয়ী লোক তীদের বৈষয়িক বুদ্ধিকে অন্যান্ত বুদ্ধির 
উপরে স্থান দের্ন। বিদ্যাসাগর তা দ্েননি। অথচ বিদ্যাসাগর বৈরাগী 
ছিলেন না, বৈরাগ্যসাঁধনে জীবনের মুক্তি তার কাম্যও ছিল না কোনদিন । 
যে-কোন সুস্থ মানুষের মতন তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া 
আধিক সাচ্ছল্যের তাঁর প্রয়োজনও ছিল খুব বেশী । কিন্তু এ-সব থাক। 
সত্বেও কোনদিন তার বৈষয়িক বুদ্ধি বৃহত্তর সামাজিক ও মানবিক বুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন করতে পারেনি । . 

প্রায় পাঁচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা কাঁজ করবাঁর পর 
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বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করার স্থযোগ পান। ১৮৪৬ সালের মার্চ 

মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্ভালংকারের মৃত্যু 
হয়। শিক্ষ।-কৌন্সিলের সেক্রেটারি যয়েট সাহেব এর মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র 
পাণ্তিত্য, কর্মদক্ষতা ও চারিত্রিক সততার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন । 
রামমাণিক্যের শৃন্যপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করবার প্রস্তাব করেন তিনি 
মার্শাল সাঁহেবের কাছে । মার্শাল সম্মত হন, এবং ঈশ্বরচন্দ্রও সন্তষ্টচিত্তে সেই 

প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি যে আবেদনপত্রটি লিখে পাঠান তার খানিকটা 

শা এই 
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আঁবেদনপত্রটর এই অংশ উল্লেখযোগ্য তিনটি কারণে । প্রথম কারণ, 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাচ বছর সেরেন্তাদারের চাঁকুবিজীবন ইঈশ্বরচন্্ 
কিভাবে কাটিয়েছিলেন তার আভাস এই পত্র থেকে পাওয়া যায়। তিনি 
লিখেছেন যে এই সময় তিনি নিজের চেষ্টায় বিদ্ভাচর্চা করে যতদূর সম্ভব 
জ্ঞান বুদ্ধি করেছেন, এবং বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সাংখ্যদর্শন ও পুরাণশাস্ত 

পাঠ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকাঁলে এই সব বিদ্যাশিক্ষার কোন 

সুযোগ তেমন পাওয়া যায় না এবং তিনিও পাননি । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 

পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই স্থযোগ পেয়েছেন এবং সাধ্যমতন 
তার স্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হল, এই পত্রের মধ্যে তার সংস্কৃত 

কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের বানাও আভাসে প্রকাশ পেয়েছে। 

তিনি লিখেছেন যে সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন বলে সেই কলেজের 
শিক্ষাপ্রণাঁলী সম্বন্ধে তীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। সহকারী 

সম্পাদকের কাজ পেলে তিনি কলেজের শিক্ষাঁসংস্কারের ব্যাপারে আনেক 

কাজ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। তৃতীয় কারণটি সাধারণ হলেও 
উল্লেখযোগ্য ৷ শ্বরচন্দ্রের যে স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির কথ। আঁগে বলেছি, 
সেই বুদ্ধিও তাঁর এই আবেদনপত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । তিনি লিখেছেন 

যে, সহকারী সম্পাদকের মাসিক বেতন অতি অল্প, কাজ এবং তাঁর অনুরূপ 

দায়িত্বের উপযুক্ত নয়। তাই তিনি যোগ্য কাজের যোগ্য বেতনের জন্য 
আবেদন করতেও ভোলেননি। প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখ করেছেন যে বেতন 
না বাড়ালে তার পক্ষে বর্তমান চাকরি ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের চাকরি গ্রহণ 

করা বুদ্ধিমানের কাঁজ হবে না । পঞ্চাশ টাক মাসিক বেতন তিনি ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে পান, সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের ধার্য বেতনও 

৫৯২ টাক । স্বতরাঁং আবেদনপত্রে বেতন-বৃদ্ধির জন্য চাঁপ দেবার স্থযোগ 
ছিল তার। এই স্থযোগ তিনি ছাড়েননি । এ তার স্বাভাবিক বৈষয়িক 
বুদ্ধির পরিচয়, যা প্রকাশ করতে কখনও তিনি সংকোচ বোধ করতেন না। 
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ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মা্শীল সাহেব তাঁকে একখানি 

প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য গুণের প্রশংসা 
করে লিখেছিলেন : “4010 826 ৮715016, 1 001251001, 0790 17০ 0101665 1 

21) 0005091 0০£120+ 20051051562 2.00011:217721769, 11)02111501709, 

10005005, £০০০ 01500510012, 200 10181) 15506056900111ঠ ০0: 

0178190০051.” প্রশংসাপত্রে তাঁর কাজ হয়েছিল । ১৮৪৬, ৬ এপ্রিল ঈশ্বরচন্ত্র 

মাসিক ৫০২ টাঁক1 বেতনে সংস্কৃত কলেজের আযাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পে 

নিযুক্ত হন। এই সময় কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গৌঁপাঁল 

তর্কালংকারের মৃত্যু হয়। কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের ইচ্ছা ছিল 
সাহিত্যের অধ্যাপকপদে ঈশ্বরচন্্রকে নিয়োগ করেন। পরিচাঁলনার কাঁজ 
থেকে তাঁকে অধ্যাপনার কাজে সরিয়ে দিতে পারলে হয়ত দত্তমহাঁশয়ের 

নির্বঞ্কাটে কাঁজ করবার স্থবিধ হত। কিন্তু অধ্যাপক হওয়া নয়, শিক্ষা 

ংস্বারক হওয়াই বিগ্ভাসাঁগরের লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যের জন্য তিনি সহকারী 

সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত থেকে তার বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকাঁরকে পাঁহিত্যের 

অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করাঁর জন্য অন্থরোধ করেন। মদনমোহন তখন 

কৃষ্ণন্গার কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন :৪ 
"ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পুজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কীলঙ্কার মহাঁশয়ের লোকাস্তর- 
প্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। 
সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় এ পদে নিযুক্ত 

করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন । আমি, বিশিষ্ট হেতুবশতঃ অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কাঁলঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, 

সবিশেষ অহ্ছরোঁধ করি ।” ূ 
১৮৪৬, ২৭ জুন থেকে মদনমোঁহনই সাহিত্যের স্থায়ী অধ্যাপকের পদে 

নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিভাঁগের রিপোর্টেও ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহনের নিয়োগ 
সম্পর্কে লেখা আছে : « 

| 7071)0 11750100100 1595 90651505০52 1939 105 টি 

52950891065 001006 0062 52217, 12 002 09800 0: [20017210115 8. 

10591817191, 002 455150576 ১০০1:2257 1] 018101217৭0 লা 
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52171159. ০11911, 

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের ভাষাঁয় “বিশিষ্ট হেতৃবশতঃ' তিনি সহকারী সম্পাদকের 
পদ ছেড়ে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হননি । বোঝা! 
যায়, হেতু একটা৷ কিছু ছিল। মার্শীল সাহেবের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে তিনি 
এমন আশঙ্কাও প্রকাঁশ করেছিলেন যে সহকারী সম্পাদকের কর্তব্যপীলনের 

পথে বাঁধার স্থ্টি হলে,তীকে পদত্যাগও করতে হতে পাঁরে। সেইজন্যই তিনি 

তাঁর সহোদর দীনবন্ধুকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তার শূন্য পদে নিয়োগ 

করতে বলেছিলেন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে যোগদান কর! এইজন্যই 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা । এতদিন তিনি সেরেস্তাদীরের চাঁকরি 

করছিলেন এবং জ্ঞানবিষ্ঠার ক্ষেত্রে আঁ্মোক্লতির চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। 
এবারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সামনে তাঁর 

শিক্ষাসংস্কারের বিস্তৃত পথ এবং সে-পথে বাধা অনেক । কিন্তু আদর্শ ধার 

কাছে বড়, বাধ। তাঁর কাছে প্রেরণার পরোক্ষ উৎস ছাড়া কিছু নয়। এই 

বাঁধা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বিষ্ভাসাগর শিক্ষাসংস্কাঁরের দুর্গমপথে দৃঢ়পদে অগ্রসর 
হলেন । 



সু | প্রথম সংঘাত 

গোঁলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিষ্ভাসাগরের ছাত্রজীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বছর 

কেটেছে, কৈশোরের স্বপ্নময় পরিবেশে পাশের হিন্দু কলেজও তখন ইয়ং 
বেঙ্গলের কোলাহলে মুখর । ছাঁত্রজীবনের শেষে বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি ছেড়ে 
বাইনে এসে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তার কর্মজীবন শুরু হয়েছে। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সংস্কত কলেজ, এই ছুই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, 

লালদীঘি থেকে গোঁলদীঘির এলাকার মধ্যে, তাঁর কর্মজীবনের চাঁকুরিপর্ব 

শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেছে। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ রাজপ্রতিনিধিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। সেখানে 
স্বাধীন চিন্তা ও উদ্যোগ প্রকাশের প্রেরণা তেমন কিছু ছিল না। সংস্কৃত 
কলেজ তা নয়। এদেশের লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্ঞানবিদ্ধা 
প্রসারের আদর্শ নিয়ে এই বিষ্ালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সেই আদর্শকে 
বাস্তবে রূপ দেবার সংকল্প নিয়ে বিগ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবনে 

অগ্রসর হলেন। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক, কোন আদর্শ বা সংকল্প নিয়ে 
ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে চান, পদে পদে তাঁদের হাঁজার বাঁধার 
সম্মুখীন হতে  হয়। কেবল বাধা নয়, ব্যর্থ ও অকর্মণ্য প্রতিযোগীদের 

“খঅনেক আক্রোশ, স্বার্থান্বেষী সাধারণের দীনতার অনেক দংশন তাদের সহ 
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করতে হয়। ধাদের সহাগুণ অনেক বেশী তার! এসব উপেক্ষা করে নীরবে 

কাঁজ করতে পারেন। ধাঁদের সহাগ্ডণ কম তাঁরা তা পারেন না। 

বিচ্ভাসাগর-চরিত্রে এই সহগুণের যে কিছুটা অভাব ছিল, তা তার 
জীবনের অনেক ঘটনা৷ থেকেই বোঝা যাঁয়। সংকল্প ও আদর্শ থেকে তিনি 
বিচ্যুত হননি বটে, কিন্তু বহুবার আঘাঁতে-দংশনে জর্জরিত হয়ে তিনি তাঁর 
লক্ষ্যের পথ ছেড়ে পাশে সরে দাড়াতে চেয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের 

কর্মজীবনের গোড়া থেকে শেষদিন পর্যস্ত এরকম অনেক ঘটন। ঘটেছে । 
তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, মুঢ়তার 

প্রতিবাদ করেছেন, কোনটাতেই কোন ফল হয়নি । অবশেষে যখন একে- 

বাঁরে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে তখন তিনি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে ঈীড়িয়েছেন। * 

সংস্কৃত কলেজের হাঁতেলেখা প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 

কর্মজীবনের উদ্যোগপর্বের এই প্রথম সংঘাতের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ 

রয়েছে। সে-কাহিনীর মর্মটুকু আমর1 জানি, কিন্তু তাঁর বিস্তারিত 
বিবরণ অপ্রকাশিত রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । 

সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ছুটি পর্বে বিভক্ত । *্প্রথম 

পর্ব সহকারী সম্পাদকত্বের, এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে জুলাই ১৮৪৭ পর্যস্ত, 

এক বছর তিন মাস। দ্বিতীয় পর্ব অধ্যক্ষতাঁর, জানুয়ারি ১৮৫১ থেকে 

অক্টোবর ১৮৫৮, সাত বছর ন” মাস। এই ন; বছর শিক্ষাসংস্কার ও সমাঁজ- 

সংস্কার দুই কাঁজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। গোঁলদীঘির বিদ্যালয় 
থেকেই তিনি তার সমাজসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। একই 
সময়ে ছুই ফ্রণ্টে লড়াইয়ের মতন দুই কঠিন কাঁজ তাঁকে করতে হয়েছে । 
একটির জন্য অন্তটিতে কোন শৈথিল্য দেখ! দেয়নি । সেইটাই বিস্ময়ের 
ব্যাপার, এবং সংস্কত কলেজের নথিপত্র পড়তে পড়তে এই বিস্ময় আরও 

বাড়তে থাকে । 

ধবরবদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম পর্বের ও প্রথম সংঘাতের কাহিনী 
প্রথমে বলব। শিক্ষীসংসদ বিগ্ভাসাগরকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত 
করেন ২ এপ্রিল, ১৮৪৬। ৬ এপ্রিল বিগ্ভাসাগর কাজে যোগ দেন। 
কলেজের নথিপত্র দেখে মনে হয়, ১৮৪৭-এর এপ্রিল মাসেই বিদ্যাসাগর 
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তাঁর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তার প্রমাণ পাঁওয়া যায় সংস্কৃত 

কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের একটি নিবেদনপত্র থেকে । এই অপ্রকাশিত 

নিবেদনপত্রটির অন্তদ্দিক থেকেও গুরুত্ব আছে বলে এখানে সেটি আঁংশিক 

উদ্ধত করছি । নিবেদনপত্রটি ইংরেজীতে লেখ : 
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বাকি অংশটুকুর মর্ম এই : “সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত 

দক্ষতা, কর্মক্ষমতা ও উত্সাহ নিয়ে কলেজের উন্নতির জন্য যা করেছেন 

এবং এর মধ্যেই এই বিগ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থীর এমন সব সংস্কার 

সাধন করেছেন, যার ফলে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিত অনেক বেশী 

দৃঢ় হয়েছে বলে মনে করি। নিবেদকের অভিমত এই যে বিষ্যাসাগরকে 
এই পদে নিয়োগ করে আপনি দুরদণিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন, 

একজনকে আপনি সহকারীর পদে নিয্োগ করেছিলেন, যিনি সংস্কৃতে 
বিশেষ পারদর্শী এবং ইংরেজীতেও যাঁর চলনসই জ্ঞান আছে। আমাদের 

ধাঁরণা, উভয় ভাষায় ও বিদ্যায় এই জ্ঞান থাকার জন্য সহকারী সম্পাদকের 
পক্ষে শিক্ষাপদ্ধতির এই পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। এই কারণে তাঁর 
পদত্যাগের বিষয় অবগত হয়ে আমরা গভীর ছুঃখবোধ করেছি এবং 

যেহেতু এই সময় তাঁর অভাবে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভবনা, 
সেইজন্য আপনার কাঁছে আমাদের আঁবেদন এই ষে আপনি যেন ইঈশ্বরচন্দ্রকে 
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এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করে তাঁকে কাজে বহাল রাখতে চেষ্ট] করেন। 

তাঁতে আমাদের বিদ্যালয়ের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হবে। 

“পরিশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে বি্যাসাগর মহাঁশয় তাঁর 
পদত্যাগপত্র শিক্ষীসংসদের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের কাছে পেশ করেছেন 

বলে আমরা অনুরূপ আর-একখানি নিবেদনপত্র তাঁর কাছে পাঠিয়েছি । 

পাঠীবার উদ্দেশ্য হল যাতে ময়েট সাহেব ক্রুত সিদ্ধান্ত কিছু না করে 
বসেন, এবং পদত্যাগ মগ্তুর না করে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যেন 
অনুরোধ করেন যে তাঁর নিজের স্বার্থে না হলেও, অন্ততঃ বিচ্ভালয়ের 

স্বার্থে যেন তিনি কাঁজে নিযুক্ত থাকেন ।” 

তের জন পণ্ডিত ও শিক্ষক এই নিবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন : 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকা- 

মাথ বিছ্যাভৃষণ, বাঁমগোঁবিন্দ তর্করত্ব, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তারানাথ 

তর্কবাচম্পতি, মদনমোহন তর্কালংকাঁর, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, গিরিশচন্দ্র 

বিদ্যারত্ব, ষোগধ্যান মিশ্র (হিন্দী স্বাক্ষর )১ বসিকলাল সেন ও শ্ামাঁচরণ 

সরকার ( ইংরেজীতে স্বাক্ষর )। নিবেদনপত্রের তারিখ ১০ এপ্রিল, ১৮৪৭। 
মনে হয়, এপ্রিলের গোড়াতেই বিগ্াসাগর পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন । 

সেই পত্র গৃহীত হতে আরও প্রায় তিন সাঁড়ে-তিন মাঁস সময় লেগেছিল। 

এই তিন মাঁস সম্পাদক ও তাঁর সহকারীর মধ্যে একটা ঝড় বষে 

গিয়েছিল মনে হয়। নথিপত্রতেও তাঁরই আভাস পাওয়। যায়। পদত্যাগের 

কারণ নিয়ে উভয়ের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল তা মধুর নয়। 
একটি-একটি কৰে পদত্যাগের সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে 

বিষ্াসাগর একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন রসময় দত্তকে। পত্রথানি 

বহুমূল্য দলিল। তা! ছাড়া, সংস্কৃত কলেজের পঠনপ্রণালীর যে উন্নয়ন 
পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রসময়ের মতবিযোধ হয়েছিল, জন্পূর্ণ 
সেই প্রিকল্পনাটিও আছে নখিপত্রের মধ্যে । এটিও কুশ্প্রাপ্য দলিল। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে 
এটি রচনা করা হয়েছিল, এবং তিনি এই পরিকল্পনারই উচ্চপ্রশংসা 

করেছিলেন । এ-সম্বন্ধে মার্শাল তার রিপোর্টে লেখেন : +06 5515006 
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পেরিকল্পনাঁটি দীর্ঘ । শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপক সংস্কারের বিষয় সবিস্তারে 

পরিকল্পনার মধ্যে আলোচন। করা হয়েছে । তার মূল বক্তব্য এই : 

ব্যাকরণের বিষ্া আয়ত্ত করতে "ছু" বছরের বেশী সময় লাগ! উচিত নয়, 
অথচ বর্তমানে তার দিগুণ সময় প্রায় ছাত্রদের অপবায় করতে হয়। শিক্ষাও 

ভাল হয় না। ব্যাকরণের পাঠ্য ও পাঁঠপ্রণালী ছুইই বদলানো প্রয়োজন । 

সাহিত্যশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও বদলাঁনো উচিত । বতমানে 'স্থতি'র আগে ন্যায়? 
পড়াবার যে রীতি আছে, তাঁর বদলে স্থৃতি আগে পড়ান দরকাঁর, কারণ 

ন্যায়ের তুলনায় স্থৃতি সহজবোধ্য । সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় বিজ্ঞান, কাব্য, 

ছুটি অনুবাদ (সংস্কৃত ও বাংল।) এবং সংস্কৃত রচনার ব্যবস্থা আছে। 

বিজ্ঞান, কাব্য ও সংস্কৃত রচন। যেমন আছে তেমনি থাকবে, ছুটি অনুবাদ 

বাতিল করতে হবে। সংস্কৃত ও বাংলা দুই ভাষার রচনার ভিতর দিয়ে 

ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পাঁওয়া যাঁবে, অন্্বাদের প্রয়োজন হুবে না। ইংরেজী 

বিভাগের পাঠ্য ও পাঠপ্রণালীর আমূল সংস্কার করতে হবে । এইভাবে 
কলেজের সমস্ত পাঠ্যবিষয় সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষকাঁলে 
বিগ্যাসাঁগর লিখেছেন £ | 
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সমস্ত পরিকল্পনার সাঁরকথাটুকু এই শেষ বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। 
ক্লাসিকাল সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্যবিদ্ার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটিয়ে, 
মাতৃভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠীর পথ প্রসারিত করাই বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল। 
এই লক্ষ্যে পৌছবাঁর জন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাঁসংস্কারের দুরূহ 

কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি, 
কাঁজে বাধ। পেয়েছিলেন |. যে-কোন কারণেই হোক, সম্পাদক রসময় দ্তের 
হয়ত মনে হয়েছিল যে তীর সহকারী সর্বব্যাপারে কর্তৃত্বের অধিকারী হতে 
চাইছেন । দত্তমহাঁশয় সেইজন্য তাঁর সম্পাদকীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ক্রমেই বেশী 

সজাগ হতে লাগলেন এবং সহকারীর দৈনন্দিন রুটিন কাঁজের মাত্রা এমন 
বাড়িয়ে দিলেন যাতে ত্বার চিস্তাভাবনাঁর কোন অবসরই ন। থাকে । এই 

গতাম্থগতিক যাল্ত্রিক কাজের বোঝা সহকারী বিদ্যাসাগরের ক্বন্ষে,কি 
প্রচণ্ড পরিমাণে চাঁপাঁনো হয়েছিল, কলেজের নথিপত্রে তাঁর প্রমাণ পাওয়া 
যায়। অভিবাঁধ্য কর্মচাঁরীর মতন বিদ্যাসীগর ঘষে সেইসব কাজকর্ম হষ্টচিত্তে 

করতেন তা মনে হয় না। তার উপর, কাঁজের বোঁঝার সঙ্গে ছিল 
অপমানের গ্লানি । শ্বভাবতঃই সেই গ্লানি ক্রমেই ছুঃসহ হয়ে উঠল। 
৬ এপ্রিল, ১৮৪৬ বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদকের কাজে যোগ দেন। 

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ তিনি সংস্কার-পরিকল্পন। দাখিল করেন । তার ছ'মাসের 
মধ্যে, এপ্রিল ১৮৪৭, তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সম্পাদক রসময় 

দত্তের সঙ্গে মতামতের ঘাঁতপ্রতিঘাত যে কত ভ্রুত চরম সীমায় পৌছেছিল 
তা এই সময়ের ব্যবধান থেকেই বোবা যায়। 

কলেজের পণ্ডিতের ১০ এপ্রিল নিবেদনপত্র পেশ করেন। নটর 

পরে ২১ এপ্রিল (১৮৪৭) দত্তমহাশিয় চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগরকে তার 
পদত্যাগের কাঁরণগুলি পরিফাঁর করে জানাতে । চিঠির ০০ ৩ মে ১৮৪৭, 

বিষ্যাসাগর লেখেন : 

র্ 
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১1 

422529156০0 500 17500000105 85850 2] 4০1 

[07৮ 026 0 90101016 01985017501: 62102111750) 

12918172010), 0৫ 105 211001100002101, 

[ 5000160 0১০ 991501716 1217509856 2130 11057756016 12 006 

0০৬০1021015 9210501716 0011656 2170 00616. 172101960. 125 

1250206 2120 2621] 101 00656 500150০05, 110961120 05 02652 

6০2111)65 2170. চ৮100006 2105 00021 90:01 1000০ ] 81010114 

101 0015 21901207160, 11090 1)07065 08৮ [ 2215106 72 

261090150 60 12100৬০ 0)০ 1100106011061)09 110101১1100 

০5015062060 006 1001:5110 00 5062০0021] 5000%, 2170 0096 1 

101176 106 1050:0100017621 20 10000000175 105৬7 2100. 21001012771 

17700009905, 000 £11)0115 [0 1)09639 0৫6 0611076 09610] 205 

09620. 220 0020 00616 ০15. ০11001275090059 0৫6 015579,০6 

00192190060, [7 000051)6 10 10151) 0002 60 1551£10. 1100৬ 

» 01:00260 €0 50862 1) 02691] 6102 70111701121 1525015 10 

0015 5020. 

এর পর সুদীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর সবিস্তারে পদত্যাগের কারণগুলি ব্যাখ্যা 

করেছেন। প্রথমে জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় ছাত্রদের ফলাফল 

আশানুরূপ ভাল ন! হওয়া! প্রসঙ্গে তিনি বিগ্ভালয়ের পাঠ্য ও পাঠগ্রণালীর 

কঠোর সমীলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত; বলেছেন : “সূব সময় আমি 
আপনার অনুমতি বা অঙ্গমোঁদনের অপেক্ষা করে হয়ত সব কাঁজ করতে 
পারিনি । তার কারণ, আপনার বাইরের কাজকর্মের ঝামেলা এত বেশী 

যে আপনি কলেজেই নিয়মিত আসতে পারেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে 
তাই পরীক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়েছে,*কিন্ত 

আপনি সেটা স্থনজরে দেখেননি ( মূল চিঠিতে "৪৭ 813111 কথা 

»প্বাবহার করা হয়েছে )। গত এক বছরের মধ্যে বিগ্ভালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি 
আমি ষথাসাঁধ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি, ছাত্রদের স্ুুশিক্ষার জন্য । 
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অন্ততঃ চেষ্টার কোন ক্রটি করিনি । তার জন্য কত পরিশ্রম যে আমাকে 
করতে হয়েছে তা হয়ত কিছুটা আপনি বুঝতে পারেন বিগ্যালয়ের 

পণ্ডিতেরা মকলেই সেকথা জানেন, ছাত্ররাঁও জানে । ছুঃখের বিষয়, এত 

সব ব্যাপার করা হয়েছে, অথচ আপনি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন । 
একজন মানুষ আন্তরিক পরিশ্রম করেও যদি তার কাজের সামান্য স্বীরুতিও 
না. পাঁয়, তাহলে সে কি করে সন্তষ্ট হতে পারে এবং কেমন করেই বা 

তার পক্ষে এত কর্তব্যের বৌঝ। বহন কর! সম্ভব 1” 

পাঠ্যবিষয়ের সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : “আমার মনে হয়েছিল 
যে পাঠ্যবিষয়ের আমূল সংস্কার করতে না পারলে বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্ভব 
হবে না। এ-বিষয়ে এপ্রিল-মে-জুন (১৮৪৬) এই তিন মাস ধরে আমি 

সর্বক্ষণ চিন্তা করেছি এবং জুলাই মাসে যখন অস্থখবিস্থখের জন্য তিন 
সপ্তাহের ছুটি নিয়ে আমি দেশে যাই (বীরসিংহ গ্রামে ) তখন অবসর 

সময়ে আমার চিন্তাধারাকে একটি অখণ্ড পরিকল্পনায় আমি কাগজে-কলমে 

রূপ দিই । কলকাতায় ফিরে এসে আমি কলেজের পাঁচজন পণ্ডিতের সঙ্গে 
এ-বিষয়ে আলোচনা করি এবং তাঁরা একবাক্যে আমার পরিকল্পনাঁটি 

অন্থমোদন করেন । আপনার কাছে তারা সেটি দাখিল করতে বলেন, যাতে 

সেটি শিক্ষাসংসদের কাছে, তীদের মতামত জানীর জন্য, আপনি পাঠীন । 

উৎসাহিত হয়ে আমি পরিকল্পনাটি আপনার কাঁছে. পাঠাই এবং অনুরোধ 

করি সেটি সংসদের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব পেশ করতে । আমার ইচ্ছ! 

ছিল পুজোর তিন সপ্তাহ ছুটির পরে কলেজ খুললেই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু 

করা। আপনি প্রথমে পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পড়ে একদিন আমাকে 
বলেন যে ওটা সংসদে পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ নতুন শিক্ষাব্যবস্থা 
চালু করার ক্ষমত। আপনার আছে এবং প্রয়োজন বুঝলে আপনি নিজেই 
তা করবেন। পুজোর ছুটির পরে আমি যখন আপনাঁকে বললাম নতুন পাঠ্য- 
বিষয়* চালু করতে, তখন আপনি বললেন যে কেবল ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ্য 
সম্বন্ধে আপনি নিজে দায়িত্ব নিতে পারেন, কিন্তু অন্তান্তি বিষয়ে শিক্ষাসংসদের 

অন্থমতি ছাঁড়। কিছু কর! সম্ভব হবে না। তারপর একদিন আপনি, আমার 

পরিকল্পনার খসড়াটি হাতে করে এনে বলেন যে কোন বিষয়ে, এমনকি 
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ব্যাকরণ সম্বন্ধেও, সংসদের অন্ভমতি ছাঁড়া কিছু কর! যাঁবে না, এৰং 

সেইজন্য সংসদে আপনি কেবল ব্যাকরণের অংশটি আলাদা করে পাঠীতে 
চাঁন। আমি তখন আঁপনাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি 
পাঠাবার জন্য, কিন্তু আপনি তা পাঠাননি। আমাকে আপনি বুঝিয়ে 
দেন যে এত দীর্ঘ রিপোর্ট সংসদ পড়বে না, অতএব খানিকটা অংশ 

পাঠাঁনোই ভাল। অতঃপর ১৬ অক্টোবর (১৮৪৬) আঁপনি ব্যাকরণের 

অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ভিতর থেকেও আমার প্রস্তাবিত তিনখানি 

পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করেন ।” 
এই ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর পরে যে অভিযোগ করেছেন ত! 

আঁকুও মারাত্মক । তিনি লিখছেন : 

19101: 1/191:51991] ৪6 0065 ০1952 0৫ 1015 12100106010. 006 

01901919101] ০321011090101)5 1:9001721091)020 60 02 00910011 

€0 99006 00০ 53555561015 1079.02 1705 10০ 10101) 179৬০ 

০০০০ 50 0162 2110050 00. 000 0015 20 075 58591 

[২2201 016 02 59817501010 0011552 201: 1846-47 ৪৮ 7922 

56 500. 120797120. : 41155 25001:6 120651750 00 05 [42101 

[12:5159]] 25 11:29:20. 05 010250০0101 0: 8100. 1009] 012 

9865 10177151290 1705 0০ 9501:250215 609 0062 00115525 0৮5 

15012) 0106 01010: 120010310)21009,010135 00100211760 17 10 1১101) 

2:০501:960. 510 1015 2য00155560. 1275 172০ 211:52.0% 0০21) 

80101016050 0 2100 20010520 ০08 705 06 0০001201] 0: 

[500020101 20. 216. 50107021050 1) 00০ 10908000 

[06102 0 002. 2001৮ টব৩৬ 7 16302000115 6105 

8৮62 13951115 22০61560 00 500 225 025 0 60০ 
01591900106 326 1590162150. 00০ 0015 07086 2৫ 0১০ 

91)21)5 0£ 01:20002 1 0212. 15106101001 85 500 1179000- 

+:116090. 00 ৫5156 2. 01912 ৫০৫ [5৫001006032 12000521 ০ 

59000103 11) 52:01) ০1953 2:10. 1770000001176.,,,.. ৪10 £১01018917 
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1000 0006 51:22 015,9565, 4৯5 60 12৮ 1010161 155010210921)09.- 

0015” 11851176122 50101016660 00 20. 29010550০৫6 5 

0০ 0000011 020 15 01016115 21257210 05 12102100105 00 

৮120 1995 10621) 9100 0০10০, 02002]% 0090 000 ০৫ 0 

10010761003 90016065 1:26210:20 €0 12 105 10176 12016 01215 

[726 0£ 0109 1395 10261 00005170605 500 ৮0005 00 ০৪ 1210 

ট6601:6 901021101 ৪0010011. 

1000 006 161756) €0 12101, 0015 78106117525 ০302179650. 

11770561016 16 00 2 01959, 000 1 91911 215/2%5 02 12909 

60 1779256 21) 01000] 21000115 11)00 002 511012005 10061)0101820. 

[00110] 1 10952 1010051)6 £0105810 91010001617 00 পাতি 

0৪6 [0 1900151785০ 15060 10766 2100 272 1706 11102] 00 

177666৮5100 006 21221601800] 2170 0015 15 07০ £10010 

০0: 105 16915178.0101). 

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিগ্ভানাগর, আপাতদৃষ্টিতে লঘু 

মনে হলেও যাঁর গুরুত্ব আছে। তিনি লিখেছেন : “হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ 

মধ্যে মধ্যে তীর ছাত্রদের পরীক্ষার সময় আমাদের সংস্কত কলেজ থেকে 

ছাত্রদের টুল ও ডেক্স নিয়ে যান এবং তিন-চারদিন পর্যস্ত সেগুলি আটকে 

বাখেন। আমাদের ছাত্রদের অনেককে তার জন্য খালি মেঝেতে বসতে 

হয়। মেঝেতে মাছুর ও বিছানা নেই। আপনাকে বহুবার এ-বিষয়ে 

বলেছি এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিকার 

করতে অনুরোধ করেছি । আপনি তাঁতে কর্ণপাত করেননি ।” এই কথা 
বলে বি্যাসাঁগর মন্তব্য করেছেন : “5801) 2. 915155270. ০0: 0১2 ০0121076 

0 0105. 50505005200 01 005 11605 ০ 005. 10560901025 

00 1706%171517]% 91509505070]. 

পদত্যাগের এই কারণগুলির ভিতর থেকে ছুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে | 

একটি হল, দত্তমহাঁশয়ের অনহযোগিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অন্দ্দারতা, 

গোড়া থেকেই বিগ্াসাগরের ভাল লাগেনি । দ্বিতীয়টি হল, সম্পাদকের 
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বেগাঁর খাঁটার মতন চাঁকরি কর তাঁর পছন্দ হয়নি। আদল জজিয়তির 
কাজ বজায় রেখে বসময্নবাঁবু কলেজের সম্পাদকের কাঁজ কতকটা ঠিকে 
কাজের মতন চালিয়ে নিতেন। চাকরি করা ছাড়া তার জীবনের আর 

কিছু লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয় না। বিষ্াাগরের জীবনে চাঁকবিট! ছিল 
অত্যন্ত গৌণ, লক্ষ্যটাই ছিল মুখ্য। সংস্কৃত কলেজকে একটি আদর্শ 
শিক্ষায়তনে রূপ দেওয়াই তার উদ্দেশ ছিল। রসময় দত্তের সঙ্গে বিগ্যাসাঁগরের 
বিরোধকে কতকটা নিছক চাঁকরিজীবীর সঙ্গে একনিষ্ঠ আদর্শবাদীর বিরোধ 

বলা যাঁয়। ধার কোন আঁদর্শের বালাই নেই, তিনি যে কেবল তাঁর 
পদলগ্ন ক্ষমতাঁটুকু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবেন তা সহজেই 
বোবা যায়। রসময়ের হয়ত আশঙ্কা ছিল যে বিছ্যাসাগর নিজগুণে 

ক্রমে কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে বেশী প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পাবেন, এবং 
তা যদি পান তাহলে তীর ঠিকে কাঁজের বাড়তি কর্তৃত্ব ও উপরি আয়টুকু 
বন্ধ হয়ে যাঁবে। বিগ্যাাগর তা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন বলে কৌন অপ্রীতিকর 

ঘটনার সম্মুখীন ন। হয়ে পদত্যাগ করা সমীচীন মনে করেছিলেন । 
, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম সংঘাত শুরু হল এইখানে । শ্তরু হল, 

কিন্ত শেষ হল না। কারণ এ সংঘাত স্বার্থের সংঘাত নয়, আদর্শের 
সংঘাত। স্বার্থের সংঘাঁতের শুর আছে, শেবও আছে । আদর্শের সংঘাঁতের 
শুর আছে, শেষ নেই। 

১৬ জুলাই, ১৮৪৭ বিদ্যানাগরের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। রসময়বাবু 
আড়ালে বলতে লাগলেন : “বিষ্াসাগর যে চাঁকবিটা ছেড়ে দিলে, এখন 
খাবে কি ?” ৰ রে 

লোকমুখে কথাটা! যখন বিষ্াসাগরের কানে পৌছল, তখন তিনি 
নিলিপ্তের মতন বললেন : “রসময়বাঁবুকে বলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে 
খাবে।” . : 
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আলু-পটলের ব্যবস! বিদ্যাসাগর অবশ্য করেননি । প্রয়োজন হলে তাও অবশ্য 

তিনি করতে পারতেন । জীবিকার জন্য যে-কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন 

করতে তাঁর কুলগত বা শ্রেণীগত কোন সংস্কারে বাধত না। স্বাতন্ত্র্য 

ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মমর্ধাদা৷ বিচারের অন্যতম মানদণ্ড । আলু- 
পটল বেচলে তা বিসর্জন দিতে হত ন। রসময় দত্তের মন্তব্যের উত্তরে 
তাই তিনি এ কথা বলেছিলেন । 

তখন তাঁর বাসায় আশ্রিতের সংখ্যা অনেক ৷ অসহায় দরিদ্র আত্মীয়- 

স্বজনের প্রায় কুড়িটি ছেলেকে তিনি খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শেখাতেন। 

চাকরি ছাঁড়লেও তাদের ছাড়া সম্ভব হয়নি। ভরসা কেবল মধ্যম ভ্রাত। 

'দীনবন্ধুর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরির পঞ্চাশ টাক। আয়। 

তাই দিয়ে কলকাতার বাসার খরচ চলে যেত, বীরমিংহে বাঁবা-মা"র 
কাছে কর্জ করে টাকা পাঠাতে হত। এই দুশ্চিম্তার মধ্যেও তার 

বিদ্নুশীলনের উত্সাঁহে ভাটা পড়েনি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 
অনুশীলনের জন্য তিনি শোঁভাবাজাঁরের বাঁজবাড়িতে তখন নিয়মিত যাতায়াত 

করতেন। তাঁর মধ্যে অর্ধোপার্জনের কথাও তাঁকে চিন্তা করতে হত । 

কিন্তু স্বাধীনতাঁবে অর্থোপার্জনের পথ কোথায়? স্বাধীন বাণিজ্যের 
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-পথই একমাত্র পথ। কেবল একমাত্র পথ নয়, যুগের উপযোগী পথ। 
নবযুগের বণিকশ্রেণীই ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্রদ্বত। কিন্তু বাণিজ্যের মূলধন 
কোথায়? তার নিজের কোন মূলধন ছিল না, আলু-পটলের দোকান 
করার মতনও না । 

বিদ্যাসাগরের মূলধন ছিল বিছ্য'ঃ বিষ্যাই তার স্বোপাঁজিত মূলধন, 

এবং তিনি ছিলেন বিগ্ভার ব্যাপারী । কিন্তু বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সাদৃশ্ঠ 
কোথায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে? বিত্ত দান করলে কমে যায়, বিগ্া যত দান 
করা যাক তত বাড়তে থাকে । বিত্ত অপহরণ করা! যায়, বিদ্যা যায় না। 
বিত্তের মূলধন বাণিজ্যে খাটালে মুনাফার আকারে তা বাড়তে থাকে, 
কিন্তু বিদ্যার মূলধনে বাণিজ্যিক মুনাফা কি? 

নবজাগরণের যুগের মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তাঁর প্রধান মূলধন 

বিত্ত ও বিদ্যা ছুইই। নবযুগ কেবল পণ্যবণিকের যুগ নয়, বিদ্ভাবণিকেরও 

যুগ। নবযুগের বণিকের ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাততন্ত্যবোধ বিদ্যাসাগরের 
পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। স্থতরাং বিদ্যার মূলধন নিয়োগ করে তিনি বিদ্যাবণিক 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন । তিনি মুদ্রক, প্রকাশক ও গ্রন্থকার হলেন । 

ব্টবসায়ী না হয়েও স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি অনুরাগ সেকালে 
যে কেবল বিদ্ভাসাগরেরই ছিল তা নয়। এ-পথ তিনি প্রথমে দেখাননি। 
তার আগে রামমোহন বায় থেকে আরম্ভ করে ইয়ংবেঙ্গল দলের অনেকে 

এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । অবাধ বাণিজ্যের উদ্ম তাঁদের অনেকের 

মধ্যেই দেখা দিয়েছিল । সমাজের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে নবযুগের বণিক- 
শ্রেণীক্লভ এই স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যৌগের প্রকাশ হয়েছিল। এটা 

_রেনের্াসের অন্যতম এঁতিহাসিক লক্ষণ। বাংলার নবজাগরণের ধারা বিচার- 

কালে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এই বাণিজ্যবৃত্তির উন্মেষের তাৎপর্য মনে 

রাখা উচিত। ইয়োরোপীয় বেনের্সীসের মানসিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ 

করে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিন বলেছেন :১ | 
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জীবনের নতুন পরিবেশ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলল। 
নতুন মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিচেতনা বাইবের সমস্ত নিষেধ ও 
বন্ধন ছিন্ন করতে চাইল। স্বাধীন মান্ছষ তাঁর সম্পত্তির স্বাধীন মালিক 
হুল এবং স্বাধীনভাবে তার লেনদেনের অধিকার দাবী করল, তা৷ সে বিত্তগত 

সম্পত্তিই হোক আর বিগ্ভাগত সম্পত্তিই হোক। এইটাই হল যুগের 
বৈশিষ্ট্য । ্ 

কথাঁগুলির এঁতিহাসিক তাৎপর্য গভীর । নবযুগের নতুন সামাজিক 
পরিবেশে নতুন করে যে রূপায়ণ ও মূল্যায়নের সুচনা হল, তার বনিয়াদ 

হল আত্মচেতনা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। বিত্ত বা বিষ্ভা ষে-মূলধনই হোক 
না কেন, তার নিয়োগের পথে সমস্ত নিষেধ অমান্য করাই হল যুগধর্ম। 
বিভ্তবান ও বিদ্বানের এই মনোভাবের সাদৃশ্য উভয়শ্রেণীর মধ্যে সে-পময় 
এক এ্ঁতিহাসিক যোগন্ুত্র স্থাপন করেছিল। মার্টিন বলেছেন :২ "৩3 
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বণিকশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণীর এই আহ্ছরূপ্য উনিশ শতকের বাংলার 

সমাজ-জীবনেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। নবযুগের বাঙালী বণিকশ্রেণীর 
মধ্যে ঘ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামছুলাল দে প্রমুখ অনেক বাঙালী 
যাঁর! অবাধ বাণিজ্যের পথে ছুঃসাহসিক অভিযাঁন করেছিলেন, সদাগরী' স্বার্থে 
নিমগ্ন হয়ে তার। সাংস্কৃতিক কর্তব্য ভোলেননি। সে-ক্ষেত্রেও তাদের 

উদযৌগের অভাব ছিল না। ধারা প্রধানতঃ শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত 

ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের মধ্যেও অনেকে স্বাধীন বাণিজ্যে 
উৎসাহী ছিলেন। রামমোহন রায় বণিক ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি 
তার সমাজসংস্কারের দুরূহ কর্তব্য পালনের ফাকে ফাঁকে স্বাধীন বাণিজ্য 

করতে কুষ্টিত হতেন না। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা, বেনিয়ানি ও মহাজনি 
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করে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন। রাঁমগোপাঁল ঘোষ ছিলেন 
সেকালের বাঙালী বিছ্ৎ-সমাঁজের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি । নব্যশিক্ষিতদের 

মধ্যে তিনি ছিলেন বাজার মতন, তাই তাকে এএজ্ুবাজ' €০০৪০৫-দের 

রাজ। ) বলা হত। রামগোপাঁলও বাণিজ্যক্ষেত্রের অবাধ প্রতিদ্বন্বিতায় 

জয়লাভ করে, সার্থক বণিকের সম্মানও লাভ করেছিলেন সমাজে । জোসেফ 
ও কেলসল € 7956101 229. 7-515911 ) সাহেবের কোম্পানিতে সহকারীরূপে 

কাজ করে, ক্রমে নিজের বুদ্ধি ও একাগ্রতার জোরে তিনি তাঁর অংশীদার 

হয়েছিলেন । পরে সাহেব কোম্পানির নাম “মেসার্স কেলসল আযাণ্ড ঘোঁষ' 

নামে পরিবতিত হয়। সাহেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি কিছুদিন পরে 
নি্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। চাঁলের ব্যবসা করে তিনি 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। আকিয়াঁব, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তাঁর চাঁলের 

আড়ত ছিল। ব্যবসায়ীরূপে তিনি এতখানি প্রতিষ্ঠ। অর্জন করেন যে ইংরেজ 
বণিকরা তাঁকে ১৮৫ সালে “বেঙ্গল চেম্বার অফ. কমীস”এর সদস্যরূপে 

নির্বাচন করতে দ্বিধাবোধ করেননি । বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে এই সম্মান 
তখন ছুর্ণভ ছিল বল! চলে । রামগোঁপাল ঘোষ বাঁডাঁলী বিদ্ব-সমীজের সম্রাট 
হয়েও ত্বদেশে বিদেশী বণিকসমাঁজের কাছে এই সম্মান অর্জন করেছিলেন 1০ ' 

প্যারীচাদ মিত্র ও তারা্টাদ চক্রবতী ইয়ংবেজল দলের ছুজন প্রধান 
মুখপাজ্র ছিলেন। তাদের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি ও 

সমাজনীতির অনুশীলন । প্রধানতঃ তাঁর! বিষ্ভাজীবী ছিলেন । কিন্ত বাঁণিজ্য- 
ক্ষেত্রে উভয়েই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন । প্যাঁরীচাদ প্রসঙ্গে শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখেছেন :৪ “তাহাতে যেমন সাহিত্যান্থরাগ তেমনি বিষয়কর্টে 
দক্ষত। দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একদ্দিকে কলিকাতা পাঁবলিক লাইব্রেরিতে 
লাইব্রেরিয়ানের কর করিতেন, অপর দিকে তাহার বন্ধু তারাটাদ চক্রবর্তীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । নানাবিধ দ্রব্যের 
আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন।» এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত 

হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোছ্চম হন নাই। ১৮৪৫ খীষ্টাব্ধে 

তারাচীদ চক্রবর্তীর মৃত্যু হইলে তিনি আপনার ছুইপুত্রকে অংশীদার করিয়। 
নিজে কারবার করিতে প্রবৃত হম। এই কারবাবে তিনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ 
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করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতা বণিক- 

সমাজে এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ধে তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি 

কোম্পানীর ডায়রেক্টর পদে বৃত হইয়াছিলেন |” 

নবযুগের এই স্বাধীন বাণিজ্যস্পৃহা যে কেবল নব্য ইংরেজীশিক্ষিত 
বাঙালীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল তা নয়। পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার ফলে 

এবং পাশ্চাত্য বণিকশ্রেণীর সান্গিধ্যে এসে তাঁর! নবযুগের অবাঁধ বাণিজ্যনীতির 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু বিশ্মিত 

হতে হয় যখন দেখা যায় সেকালের শিক্ষাদর্শে ধার! মাঁছষ হয়েছিলেন, সেই 
সব শাস্্জ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী. পণ্ডিতদের মধ্যেও ছু-চাঁর জন অবাঁধ বাঁণিজোর 
পথে অগ্রসর হয়ে আশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । যুগধর্মের প্রুতাব 
থেকে তারাও আত্মরক্ষ। করতে পারেননি । তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ- 

যোগ্য হলেন অশ্বিকা-কাঁলনার তাঁবানাথ তর্কবাঁচম্পতি। সংস্কৃত কলেজ ও 

কাশীর পণ্ডিতদের কাঁছে সর্বশাঁন্তে অনুশীলন শেষ করে, তারাঁনাথ কাঁলনাঁয় 
ফিরে এসে বিদ্যাঁদীনের জন্য যেমন টোল খুলেছিলেন, তেমনি বিত্ত উপার্জনের 

জন্য স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতেও আরস্ত করেছিলেন । কাপড়ের ব্যবস! 

করে তিনি তার সমসাময়িক বহু ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠা অর্জন 

করেছিলেন । কেবল কাপড়ের ব্যবসায়ে নয়, কাঠের ও ঘিয়ের ব্যবসায়ে 

তিনি লক্ষ লক্ষ টাঁকা আয় করেন। তার চরিতকার শত্তুচন্ত্র বিগ্ভারত্ু 

লিখেছেন :« 

তিনি প্রথমতঃ একখানি বস্থের দোকান খুলিলেন। এ সময়ে বিলাতী 

বন্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতী স্ৃতা ক্রয় করিয়া অ্থিকা 

কাঁলনায় প্রায় দ্বাদশ শত সংখ্যক তন্তবায়গণকে ন্ৃতা দিয়া ইচ্ছান্রূপ 

বন্ধ প্রস্তুত করাইতে লাঁগিলেন। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহ! নাঁন। দেশে 

*বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন ইহা রুরিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। 
কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাঁধানগর গ্রামে 

বস্ত্র প্রস্তুত জন্য এক কুঠী প্রস্তুত করেন ।-.*এ সকল বস্ত্র কাশী, মির্জাপুর, 
কানপুর, মথুরা, গোয়ালীয়র প্রস্ভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। 
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তংকাঁলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ প্রস্তত হয় নাই। 
অধিক কি, তৎকালে এপ স্থগম পথও ছিল না যে রাঁধানগর হইতে 
গোষান দ্বার! বস্ত্র প্রেরণ করেন। ক্থৃতবাঁং মুটের দ্বারা এসকল বন্ধ 
নানা দেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায় করিতেন |." 

বাচম্পতি মহাঁশয় কেবল বস্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়। ক্ষাস্ত হন 

নাই। তিনি কিছুদিন এ ব্যবসা করিতে করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়! বিক্রয় করিতেন 
এরং এই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ টাক উপার্জন করিতেন। এ 

সময়েই তিনি কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রীসাঁদ নির্দাণ করাইয়াছিলেন । 
কালনা গ্রামের মধ্যে ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অগ্যাঁপি দেখিতে 

পাওয়! যায় না। এ সময়েই তিনি অসংখ্য ঢেঁকি বসাইয়া, ধান্ত ক্রয় 

করিয়। তওুল গ্রস্তত করাইতেন ও এঁ সকল তগুল বিক্রয় করাইতেন । 
ঢটেকির শবে প্রতিবেশীবর্গের নিদ্রা হইত না। এজন্য প্রতিবেশীরা 

_ বাচস্পতির পতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন | দিবারাত্র এ 

সকল্প ঢেকির শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার আদেশাচসাঁবে 

তিনি গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে এ সকল চিজি হা রী 

ছিলেন * 

তারানাথের ঢে'কির শবে সেদিন ধার! বিরক্ত হয়েছিলেন, তীর! তাঁর 
উদ্দীপনার রহস্তের সন্ধান পাননি । পণ্ডিত-বণিক তারানাথ তর্কবাঁচস্পতির 

দৃষ্টান্ত নবযূগের বাংলার ইতিহাঁনে বিরল। 
বাংলার সমাজ-জীবনে রেনের্সীসের এতিহাসিক লক্ষণ কিভাছে পরিস্ফুট 

হয়ে উঠেছিল, তখনকার কয়েকজন বাঙালীর চরিত্রের এই দৃষ্টান্ত থেকে তার 
আভতাম পাওয়। যাঁবে। 17501510591 51306016160 কেবল বাঙালী 

ব্যবসায়ীদের মধ্যেই দেখা দেয়নি, বুদ্ধিজীবী ও বিগ্ভাজীবী বাঙালীদের মবধ্যও 
দেখ। দিয়েছিল। পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক জীবনের অবাধ বাণিজ্যের আদর্শে 
নাঁউালী বুদ্ধিজীবীরাঁও অন্গপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং অনেকে বাণিজ্যক্ষেত্রে 
স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠীও অর্জন করেছিলেন। অনেকটা এই নবীন যুগাঁদর্শের প্রেরণাতেই 
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বি্যাসাঁগর স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে তাঁর বাণিজ্যের 

সঙ্গে তার সমসাময়িক অন্যান্ত বিগ্যাজীবীদের বাণিজ্যের পার্থক্য ছিল। 

তাঁরা বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন বণিকদের মতন। 
বিদ্যাসাগর বিদ্যাকে মূলধন করে তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তত 
হয়েছিলেন । মুদ্রক, প্রকাশক "ও গ্রস্থকার হিসেবে তিনি যে স্বাধীন বাণিজ্যের 
পরিকল্পনা করেছিলেন তা! তাঁর সমসাময়িক স্বশ্রেণীতুক্তদের মধ্যে আর কেউ 

বিশেষ করেননি । বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এদিক দিয়ে বিগ্যাসাগরই 

ছিলেন এই ব্যবসীয়ের অন্যতম পথ-প্রদর্শক | 

মুদ্রিত বই ছিল বিষ্তানাঁগরের জীবনের মুক্তির প্রতীক । নবযুগেরও 
মুক্তির অগ্রদূত মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রিত বই। এতদ্দিন যেন হাঁতেলেখা পাঁওুলিপি 

ছিল পাতালের অতল অন্ধকারে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের মতন। মুদ্রণঘন্ত 

তাকে মুক্তি দিল যেদিন, সেদিন জ্ঞানের আলোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, 
এবং অজ্ঞানতার অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। পুরোহিত, যাজক 
ও লিপিকরদের পুথিগত জ্ঞান হাঁতেলেখ। পাঁগুলিপির কারাঁজীবন থেকে 

মুক্ত হয়ে সকল মানুষের আয়ত্তে মধ্যে এল । লিপিকরদের পারিশ্রমিক দিয়ে 

অনেক পাওুলিপি বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগারের জন্য নকল করিয়েছেন, 
কিন্ত সে নিরুপায় হয়ে। কুসংস্কার ও কৃপমণ্ডকতার কারাগার থেকে মানুষের 

মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, ত। যে হাঁতেলেখ। পাগুলিপির সাহাঁষ্যে 
সম্ভব হবে না ত। তিনি বিলক্ষণ জানতেন । মুদ্রিত বইয়ের প্রাচুর্য ও প্রচার 
ভিন্ন তীর স্বপ্র যে বাস্তবে রূপাঁয়িত করা সম্ভব নয় তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি 

করেছিলেন। লব রকমের মুক্তির আগে মানসমুক্তির প্রয়োজন। তার জন্য 
প্রয়োজন শিক্ষার প্রসারের | শিক্ষার বাহন নবধুগের মুভ্রিত বইই হতে পারে, 
লিপিকরের লেখ! পাগুলিপি নয়। শিক্ষার প্রসার ছাঁড়। সমাজসংস্কারেরও 

সার্থকত। কম। মুদ্রণযন্ত্র তাই নবযুগের জ্ঞানবিদ্যার প্রমিথিউস। গুরুগৃহের 
জীর্ণ-সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে জনসমাজের মুক্ত অন জ্ঞানবিদ্যার আলোকরত্তিক 
বহন করে নিয়ে আসার গ্রচগ্শক্তি যে মুদ্রণযন্ত্র ধারণ করে, সে এ-যুগের 
প্রমিথিউস বৈ কি? নবযুগের জ্ঞান, স্বর্গ থেকে অপহৃত প্রমিথিউসের 

অগ্নির মতন । মনে হয় ষেন সেই যুগাগ্রির আরাধনার জন্যই বিদ্যাসাগর মুদ্রণ- 
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যন্ত্রের ও মুক্রিত বইয়ের বাঁণিজ্যটি বেছে নিয়েছিলেন, অন্য কোন বাণিজ্য তার 
মনঃপৃত হয়নি । 

সংস্কত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাঁজ ছাড়বার চা বোধ হয় 
বিষ্ভাসাগর “সংস্কৃত প্রেস” ও ণডিপজিটারি" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । অস্ততঃ 

তার প্রস্তৃতির পর্ব শেষ হয়েছিল মনে হয়, ১৮৪৬ সালের শেষে, অথব৷ 

১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে | এ-বিষয়ে তিনি নিজে লিখেছেন :* “্যৎকালে 
আমি ও মদনমোহন তর্কাঁলঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম, তর্কালঙ্কারের 

উদ্যোগে সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাঁখাঁন। সংস্থাপিত হয়। এ ছাপাখানায় 

তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম |” 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন 

তখন মদনমোহন ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক । মনে হয় ছুই বন্ধু মিলে 

ছাঁপাখাঁন। ও বইয়ের ব্যবসা তখনই আরম্ভ করেছিলেন । 

বিচ্ভাসাগর ও মদনমোহন ছিলেন এক বৃত্তের ছুই ফুল। বুহত্তর সমাজ- 

জীবন থেকে খানিকট! বিচ্ছিন্ন হয়ে, পারিবারিক জীবনে বন্দী হয়ে ছিলেন 

বলে, মদনমোহনের প্রতিভা! বাইরে তেমন স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতির 
চেয়েও বড় কথা হল, মদনমোহনের চরিত্রেও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব 

হয়নি, পারিবারিক পরিবেশের সংকীর্ণতাঁর মধ্যে । মদনমোহনের জীবনের 
সবচেয়ে বড় ট্রাজিভি এইখানে । তা না হলে, চরিত্র ও প্রতিভার দিক 

থেকে তিনি তাঁর সতীর্থবন্ধু বিচ্যাসাগরের সমকক্ষ না হলেও, প্রায় সমতুল্য 

ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পারিবারিক জীবনের বদ্ধ চোরাঁগলিতে, 
সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণে 'তীর চরিত্রের এশ্বর্য চুর্ণরশ্মির মতন চারিত হয়ে 
গেছে, অগ্নিশিখাঁর মতন বহিজীঁবনে প্রজ্লিত হয়ে ওঠেনি । একবৃস্তে ছুই 
ফুলের মধ্যে একটি তাঁই অনান্রাত অবস্থায় মাটিতে ঝরে পড়ে গেছে । 

ছুই বন্ধু মিলে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, 
পত্জিক। প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন । শিক্ষাপ্রসারের উদ্দোশ্তে, সামাজিক 

কুসংস্কার নিমূল করার সংকল্প নিয়ে, ছুই বন্ধু নির্ভয়ে লেখনী ধারণ 
করেছিলেন । দৃষ্টিভঙ্গি ভুজনের প্রীয় একই ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ব জীবনের 
অভিশাপ অবশেষে দৈত্যের মতন ছুজনের মধ্যে নেমে এল, এবং দুজনেরই 
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'জীবনে গভীর বেদনার ছায়ানঞ্ধার করল। অবশেষে বন্ধুবিচ্ছেদও হুল, 
ছাপাখানা ও বইয়ের স্বত্ব নিয়ে। বিচ্ছেদ হল ছুই বন্ধুর জন্য যতট। 
নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী স্থার্থান্ধ আত্মীয়ম্বজনের জন্য | বিদ্যাসাগরের 

ব্যক্তিগত জীবনের সুখছুঃখ প্রসঙ্গে সে-বিষয়ে পরে আলোচনা করব । 

ছাপাখানা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন । সেই অর্থ সঞ্চয় করা! তখন 

মদনমোহন ও বিচ্ভাসাগর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি । সামান্য চাঁকরি 

করে, বিরাট পোষ্ঠসংখ্য। প্রতিপালন করে, অর্থসঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না। 

খণ করে তাই শেষ পর্যন্ত ছাপাখানা করতে হয়েছিল । এ-সম্বদ্ষে তার 
সহোদর শল্তুচন্দ্র লিখেছেন :" 

এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, 

সংস্কত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাষন্ত্র স্থাপন করেন। ৬০০২ টাঁকায় 

একটি প্রেস্ ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাহার পরযনবন্ধ 
বাঁবু নীলমাঁধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট এ টাকা! খণ করিয়া, তর্কাঁলঙ্কারের 

হন্তে দিলে, তর্বালঙ্কাঁর প্রেস ক্রয় করেন। এ টাকা ত্বরায় নীলমাঁধব 
মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক ধিবস কথাপ্রসঙ্গে 

অগ্রজ, মার্শাল সাহেবকে বলেন যে, “আমরা! একটি ছাপাখাঁন। করিয়াছি, 

যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্তক হয়, বলিবেন।, ইহা শুনিয়।সাঁহেব বলিলেন, 
“বিদ্যার্থী পিবিলিয়ানগণকে যে ভাঁরতচন্দ্রকৃত অন্নদীমঙ্গল পড়াঁইতে 
হয়, তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুত্রিত ;$ বিশেষতঃ 
অনেক বর্ণাশুদ্ধি আঁছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাঁজবাঁটা হইতে 
আদি অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয় শুদ্ধ করিয়া ত্বরাঁয় ছাঁপাইতে 
পার, তাহ! হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত 
পুস্তক লইব এবং এ একশতের মূল্য ৬০*২ শত টাক দিব। 
অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে 
পারিবে, তাঁহা হইলে যে টাকা খণ করিয়া ছাপাখানা! করিয়াছ, 
তৎসমস্তই পরিশোধ হইবে । স্তরাঁং কৃষ্জনগরের রাজবাটা- হইতে 

 অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুক্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত 
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শুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ৬**২ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত 
.. হন; এ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের খণ পরিশোধ হয়। ইহাঁর 
পর যে সকল সাহিত্য, স্তাক়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত 

গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাঁণে নৃতন নৃতন পুস্তক 

লইতে লাগিল, তত্দারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্ত 
লোঁকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাঁভ হইতে লাগিল। 
এ টাকায় ক্রমশঃ ছাপাখানার ইষ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে 
লাগিলেন । 

. ভারতচন্দ্রের “অন্রদামঙ্গল” নিয়েই বিদ্যাসাগর মুদ্রক ও প্রকাঁশকের 
ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ-পথে তীকে গঙ্গাকিশোর ভষ্টীচার্ষের অনুগামী 
বলাযাঁয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য মার্শাল সাহেব বইকেনাঁর 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঠিক, কিন্তু কেবল সেই 
উত্স্াহেই বিগ্াসাগর “অন্নদামঙ্গল” ছেপেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর 
আগে কেবল গঙ্গাকিশোর নন, আরও অনেকে অনদামঞ্গল ছেপেছিলেন। 

ভারতচন্দ্র তখন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঠিক ছাপাখানার 
আদিযুগে তার প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল বলেই, কৃষ্ণনগবের রাজসভার 
বাইরে ভারতচন্দ্রের পক্ষে জনপ্রিয় কবি হয়ে ওঠ। সম্ভব হয়েছিল। পুথির 

যুগের রাঁজসভার স্তাবকদের গণ্ডির বাইরে তিনি জনসমাঁজে বৃহত্তর 
পাঠকগোষীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন । তাঁর কবিতাব্র ও গানের একটা 
চাহিদা হয়েছিল তখন, বিশেষ করে তীর “অবরদামঙ্গলের+ অন্তর্গত “বিছ্যাস্থন্দর” 
উপাখ্যানের। প্রথম যুগের বাংলা পুস্তক প্রকাশক-ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রায় 
তাই “অন্নদামঙগল' কাব্য ছেপেছিলেন। বটতলার প্রকাঁশকরাঁও “বিদ্যাস্থন্দর” . 
কাব্যাংশের স্থলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। স্বতরাঁং মার্শাল সাহেবের 
প্রতিক ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশের পক্ষে অন্য বাণিজ্যিক যুক্তিও ছিল। 

 অব্জাঁমজল” ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানে! 
ক 



বিস্তাসাগর-জননী 



৬ ্ টু 2 রি শনি 



বিদ্ধা গ বাণিজ্য ৩৩ 

তা পড়াতেন। “বিষ্তাহুন্দরের” উপাখ্যান পড়াতে তিনি রীতিমত সক্কৌচ 
বোঁধ করতেন । এ-সম্বন্ধে কষ্ণকমল ভট্টীচার্ধ লিখেছেন :৮ “বিগ্যাসাগর খন 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে বাঙ্গাল পড়াইতেন, তখন তাহাকে 
“বিদ্যান্ন্দর' পড়াইতে হইত। “বিস্তাস্থন্মরের” খেউড় অংশ পড়াইবার সময় 

তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুন্তিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক 
জন যুরোপীয় তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, “কেন তুমি কাতুমাতু 
করিতেছ ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের ৬০েএ3 2100 £১001019, 

[২2196 0£ 1.0075০০, এবং পোপের 72089152079, এই সব 

বহি নাই? আর আমর। কি এ সকল বহি আদবে পড়ি নাঃ শিকায় 

তুলিয়া বাখিয়! দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?» এই 
কথা অমি বিদ্ভাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।” 

ছাত্রদের পড়াঁবার জন্যই যে ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়তেন বিষ্যাসাগর, 
ত৷ নয়। তার রুচিবোধ সংযত হলেও, রুচিবায় ছিল না। সাহিত্যবোধ 
ও রসবোধ ছিল গভীর । বি্যান্ন্দরের খেউড় অংশ ছাত্রদের পড়াতে 
সঙ্কৌচ হলেও, ভারতচন্দ্র তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। ভারতচজ্জ্ের 
কবিতা তিনি প্রায় আবৃত্তি করে শোনাতেন। কৃষ্ণকমল বলেছেন :৯ 

বিদ্যাসাগর ভারতচন্ছ্রের বাঙ্গীল। রচন। অতিশয় পছন্দ করিতেন। 

আমার বোধ হয়, ষখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে 
তিনি সংস্কৃত কলেজের আ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্বক 
মদনমোহন, তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ত 
করেন, তখন ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল' গ্রস্থই তাহার ছাঁপাখানায় 
সর্বপ্রথম মুক্রিত গ্রস্থ। আমি তাহাকে কোনও কোনও সময়ে 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদীমঙ্গলের কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে 

গশুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে, একদিন তিনি. “হ্থায় 
তিলোৌকনাথ বলদে চড়িয়া” ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত 

পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,_দেখ দ্রেখি, কেমন 
পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা 1” 

৮ 
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_ ভারতচন্দ্ের 'অন্ুদামঙ্গল' পুথি সংগ্রহের জন্য বিষ্যাসাঁগর নিজে কৃষ্ণনগর 
রাজবাড়ি যাঁন। সেই সুত্রে রাজপরিবারের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে । “নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ 
সংশ্রব ছিল। সতীশচন্দ্রের পিত। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুরের সজে ভারতচন্দ্র 
প্রণীত গ্রস্থসংগ্রহ এবং কৃষ্ণনগর স্কুলের পরিদর্শনস্ত্রে এই সংম্বের 

স্ুত্রপাত হয়। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র বিষ্াসাগর মহাশয়ের গুণগ্রামে বিমুগ্ধ 
হইয়। তীহাঁকে স্থদৃঢ় সখ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ।...বিষ্ভানাগরের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রত্ব-সিংহাঁসন পরিত্যাগ করিয়া, 
পুলকপ্রীতিভরে সেই বেশভূষাহীন দরিদ্র-বেশধারী ব্রাহ্মণকে প্রেমালিঙ্গন 

_দ্বিতেঞ্চকিঞ্চিতমাত্রও কুষ্টিত হইতেন ন1।” 
_ ক্কঞ্চনগর রাজপরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে 
আরও দৃঢ় হয়। কারণ, শিক্ষা ও সমীজসংস্কার আন্দোলনে পরে ধার! 

তাঁর পাশে এসে দ্ীড়িয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের বাঁজারা। অন্যতম । 

কেবল রাজবংশের সঙ্গে নয়, তাদের দেওয়ানবংশের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের 

গভীরু বন্ধুত্ব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়, 
তার সমবয়সী ও বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। কোনদিক থেকেই কৃষ্ণনগরের 
রাজপরিবারের সহযোগিতালাভে তাঁর বাধা ছিল না। 

তাঁরতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল' প্রকাঁশ করবার পর, বিগ্যাসাগর আরও অনেক 

পুথি-পাতুলিপি সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের 

নির্ভরযোগ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ তখন পাঁওয়া যেত না। অর্ধশিক্ষিত 

প্রকাশকরা সেগুলি কিছু-কিছু বিকৃত আকারে প্রকাঁশ কুরতেন মুনাফার 
লোভে । বিদ্যার ছুর্ভেগ্ 'গর্ভগৃহ থেকে পুথিবন্দী সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির 
জ্ঞানভাগ্ার মুত্রিত গ্রস্থাকারে তিনি জনসমাজে প্রকাশ করে দেন। 
বিচ্যাসাঁগরের এ-কীতি ইয়োৌরোঁপের নবজাগরণের যুগের উদ্যোগী প্রিপ্টার- 
প্রকাশকদের সঙ্গে তুলনীয় । ৮. 
বই ছেপে প্রকাশ করতে পারলে তখন নিশ্চিন্ত হওয়া যেত না। 

ানিকক্েতর তখন মুদ্রক (20651), প্রকাশক (591511522) ও পুস্তক- 

বিক্রেতার (3০০%-561167) স্বাতন্ত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুব্রিত. গ্রন্থের 
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বিক্রেতাবাঁও তখন দৌঁকাঁন খুলে ব্যবস! করার প্রয়োজন বোধ করতেন ন1। 
বিদেশী বই কলকাতা শহরে আমদানি হত, এদেশী ছাপ। বইয়েবও কিছু 
চাহিদা বাড়ছিল পাঠকমহলে। কিন্তু তার জন্য স্বতন্ত্র বইয়ের দোকানের 
প্রচলন তখনও হয়নি । বটতলাঁর প্রকাশকরা ক্যাঁনভাঁসার নিয়োগ করে 

গ্রাম্য মেলায় ও লোকের বাড়ি বাঁড়ি ঘুরে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতেন । ধাঁরা 
তা করতেন না, তারা ছাপাখানা ব! পরিচিত কোন গৃহের ঠিকানা প্রকাশ 
করে বিজ্ঞাপন দিতেন পত্রিকায় এবং ক্রেতাদের সেখান থেকে বই কিনে 

নেবার জন্য অনুরোধ করতেন । অল্পসংখ্যক বইয়ের দৌকান যা গড়ে 

উঠেছিল, ত৷ বটতলা ও চীনাবাজার অঞ্চলে, হিন্দুকলেজ ও সংস্কৃত কলেজের 

আশেপাঁশে ( কলেজ ্ত্রীট অঞ্চলে) নয়। চীনাবাঁজারই ছিল বড় বইফ্কের 
কেন্দ্র ।১০ 

13090151205 178৮6 26080010195 ৪1] 00217 0570, 2৮212 19) 006 

(17117903922 10550090050 00909105 20 50102 ০0: 07০9০ 

1780০ 9180129 15 10685 2130. 00০ 20000175 21০ ০01221001115 

০0:06 1:56 18210 তা) 1165190006 200. 0০00191 90121306 ; 

91)21:০5196206, 4£0.015015 1301705, (0091770015, 9০০৮6, 112175960 

11)05০0 2110056 ০৮:৮৮ 80600] 06 2065 ছা10) £2176121 

122.001:5, 1789 2. 012,০02 018 006 51361০9 ০0৫ 006 09281 ০০০1- 

52111. [6 0002 15160] ড191)95 00 1385০ ৪. 10010-9012180100 

01]. 120610]5 105101191)60 11) 10759012100 211929:05 0013711217 

1১৩ 15 ০০1021 ০৫ 01002101105 16 17 00০. ০৬ ০01 010. 0121129 

1352891. 

বাঙালী ব্যবসায়ী ধার! বইয়ের দোকান করতেন, বাণিজ্যই তাদের প্রধান 
পেশা ছ্িল। বিদ্যাসাগরের পেশা ভিন্ন হলেও, বইয়ের দোকান করেছিলেন 
তিনি, বই প্রকাঁশ করে বিক্রেতাদের বিক্রি করতে দেননি । বইয়ের 

দোকানের নাম ছিল “সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। কেবল নিজের প্রকাঁশিত 

বই দোকান থেকে বিক্রি করতেন না, অন্তের প্রকাশিত বইও এজেব্সি নিয়ে 
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বিক্রি করতেন। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ অঞ্চলে কলকাতা শহরের 

প্রধান বি্যাকেন্দ্র গড়ে উঠছিল । এই বিষ্ঠাকেন্দ্রের অনতিদুরেই তিনি এই 
বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তখন এ-অঞ্চল গ্রস্থকেন্দ্রক্রপে গড়ে 
ওঠেনি। বিষ্যাসাগরই বোধ হয় প্রথম এই অঞ্চলে বইয়ের দোকান করেন 
এবং তার পর থেকে ধীরে ধীরে এক শতীব্দী ধরে, কলকাতার শ্রেষ্ঠ 

বিদ্যাকেন্দ্র প্রধান গ্রস্থকেন্দ্র হয়ে ওঠে । 

বিদ্যাসাগর বিলাসী গ্রস্থব্যবসায়ী ছিলেন না। মুদ্রণ ও প্রকাঁশনের 
বাণিজ্যে তিনি শখ ব! খেয়াল চরিতার্থ করবাঁর জন্য অবতীর্ণ হননি । শিক্ষা 

তাঁর জীবনের প্রধান পেশী হলেও, এ-ব্যবসাকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন 
নাণ মুদ্রণ ও প্রকাঁশনের ব্যাপারে তিনি যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, 

তা তখনকার দিনে খুব কম ব্যবসায়ীরই ছিল । বিহাঁরীলাল লিখেছেন :৯১ 

“ছাঁপাখাঁনার কার্ধ-সৌকর্ষীর্থ তিনি যে কি পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কি 

উত্তীবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, পাঠক, তাহা অবগত আছেন কি? 
ছাঁপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ৭০।৭২টি ঘর , বাঙ্গালাঁয় ৫০০ ঘর। “র' ফলা, 
“ঝ; ফলা, “ঘ” ফলা এমন কত আছে । এই সব অক্ষর-যোজন। সামান্ কষ্টকর 

নহে । কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোৌজকের যৌজনাপক্ষে স্ৃবিধ। 

হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহ। নির্ধারিত করেন। ইহার 
পূর্বে অক্ষর-যোজনার এমন স্থবিধা। ছিল না । তিনি অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা 

করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাঁহা অন্থকুল হইয়া থাঁকে। তাহার নাম 
“বিষ্ভানাগর সাট?।” 

মুদ্রণের টেকনিক্যাল ব্যাপারেও বিগ্যাাগরের কতখানি আগ্রহ ছিল, 

ত৷ তার এই অক্ষরবিন্তাসের প্রচেষ্টা থেকে বোবা যাঁয়। াঁইপ-কেসে* 
বাংলা মুদ্রণাক্ষরের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের জন্য বছ মুদ্রক দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা 
করেছেন । অনেক ভূলভ্রাস্তি ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার ক্রমোন্নতি 

হয়েছে । ধার! মুন্রণের উন্নতির জন্য এইভাবে চিন্তা ও চেষ্টা করেছেন, 
তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম ৷ বাঙালী বিঘতশ্রেণীর মধ্যে তিনিই বোঁধ 
হয় একমাত্র ব্যক্তি, ধাঁর সজাগ দৃষ্টি বাংলাভাষার মুদ্রণসমন্তার দিকে আকৃষ্ট 
হয়েছিল । শৌখিন মুদ্রণ-ব্যবসায়ী, গ্রন্থকার বা প্রকাশক হলে, মুদ্রণের 
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প্রতি তাঁর এতখানি ব্যক্তিগত অন্ুরাঁগ প্রকাশ পেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

লিখেছেন :১২ “বিচ্যানাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পাবিতেন, তাহার 

অনেকগ্ডলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ধদাই 

উহার বাংল। পরিবর্তন করিতেন । দেখিতাম প্রত্যেক পরিবন্তনেই মানে 

খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন-_-বুবিতেন । বহুদিন ধরিয়া! 

তিনি সংস্কৃত প্রেপের মালিক ছিলেন । তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল 
প্রেম ছিল । তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন ; প্রেস হইল, বই ছাপ! 

হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারি ( ১৮৪৭) 

নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। 
বই লিখিয় ছাঁপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু 

আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রস্থকীরকে সমস্ত টাকা দিয় দিবেন।”  " 
| মুদ্রক প্রকাশক গ্রস্থকাঁর ও গ্রস্থবিক্রেতার কাঁজ বিদ্যাসাগর কিভাবে 

একাই করতেন, প্রত্যক্ষত্রষ্টার৷ তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। একাঁজে তিনি 
তীর সহযোগী বন্ধুবান্ধবদেরও উৎসাহিত করেছেন। প্রথম থেকেই পণ্ডিত 
মদনমোহন তর্কীলঙ্কার তীর অংশীদার ছিলেন। তা ছাড়া তার অন্জতুল্য 
বন্ধু পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব তাঁর প্রেসেই কাজকর্ম শিখে, পরে 
স্বাধীনভাবে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা! আরম্ভ করেন। তার অন্তরঙ্গ 

বন্ধু, “সোমপ্রকাঁশ'সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিছ্যাভৃুষণেরও বাঁণিজ্য- 

প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। তীর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারির 
বাণিজ্যিক সাফল্যে তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন 
বলে মনে হয় । সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিগ্যারত্বের পুত্র লিখেছেন :১* “যে সময়ে 

পিতৃদেব অর্থোপাঁঞ্জনের উপায় চিস্ত/ করিতেছিলেন, সেই সময় বিদ্যাসাগর 

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া “সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি 

ুত্রীয্ু স্থাপন করেন। তিনি পিতৃদেবকেও এ যন্ত্রের একজন অংশী করিয়া 
লইলেন। কিন্তু তিন জনের মধ্যে কাহারও সঞ্চিত অর্থ ছিল না, স্থতরাঁং খপ 
করিয়।৷ উক্ত যন্ত্র ক্রয় করিতে হইল) এবং তিনজনেই নূতন নৃতন পুস্তক 
প্রণয়ন বা প্রকাঁশ করিয়। এ নুদ্রাযস্ত্রের কাধ্য চালাইতে লাগিলেন-""” 
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“কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কাঁলঙ্কার মহাশয় মুরশিদাবাদের জজপপ্ডিতের 
পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাঁত৷ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাঁন। কাঁজেই 
মুদ্রাষন্ত্র চালাঁইবাঁর ভার উভয়ের উপর ন্তস্ত হয়। বিগ্যাসাগর মহাশয় 
তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপাঁল ছিলেন ; স্থৃতরাং তাহার হস্তে অনেক 

কার্ধ্যভাঁর ছিল ; তিনি কেবল গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন ; পিতৃদেব এগুলি 

মুদ্রিত করা, প্রফ শোধন করা প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন করিতেন । প্রুফশোঁধন 

বিষয়ে পিতৃদেবের ঈদৃশী শক্তি ছিল যে তাঁহাঁর-তীক্ দৃষ্টি হইতে কোনপ্রকাঁর 
ভরমপ্রমীদই এড়াইয়। যাইত না|... 

“কালক্রমে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিক সংখ্যক হইয়া 

উঠিতে লাঁগিল ; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষ।' অনেক কম হইল; 

পিঁতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অতীব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনান্তি 
শারীরিক পরিশ্রম করিয়া! মুদ্রান্ত্র চাঁলাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাঁকেও সমান অংশ দিতেন । কিন্তু এইবপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সঙ্গত 

বোধ হইল না। তিনি একদিন বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে বলিলেন, “আঁপনাঁর 
রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধক অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না 

মধনেরও এইরূপ মত হইবে; আপনি তাহাকে পত্র লিখিয়া জানুন ।, 

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে মদন- 

মোহন তর্কালঙ্কার মহাঁশয়কে পত্র লিখিয়া যখন তাহারও এরূপ মত 

জানিলেন, তখন অগত্য। পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মুদনমোহন 
তর্কালঙ্কার মহাঁশয় ও পিতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কেই 
দিলেন এবং তৎকালে তাহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা 

গ্রহণ করিলেন ।” - 
এর পর গিরিশচন্দ্র নিজের নাঁমে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে ব্যবসা 

আরম্ভ করেন। তার পুত্র হরিশচন্দ্র পিতার চরিতকথাঁয় এই “গিরিশচন্দ্র 

বিদ্যাঁরত্ব-বন্ত্র স্থাপনের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। সে-কাহিনী বান্তবিকই 
রোমাঁটিক। তখন গিরিশচন্দ্র গড়পাঁর অঞ্চলে বাঁস করতেন । সেখানে 

লালচাদ বিশ্বাস নামে এক মুব্রণব্যবসায়ী তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। বার্ধক্যের 
জন্য তিনি ব্যবস1 ছেড়ে দিয়ে তখন বাড়িতে বসে থাঁকতেন। গিরিশচন্্র 
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তাঁকে ছাপাখানা করাঁর পরামর্শ দেন এবং উভয়ে একটি ছাঁপাখান। 

করেন, স্থচারুযন্ত্র' নাঁমে। অল্পকালের মধ্যে লালচাদের মৃত্যু হয়। প্রেস 

বিক্রি করে গিরিশচন্দ্র নিজ অংশ ৮০০২ টাক পাঁন এবং তাই দিয়ে 

এণ্টালি অঞ্চলের একটি মুসলমানের প্রেস নিজে কেনেন। সেই প্রেসে 
প্বাঙ্গাল৷ পাইক1 অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তীবা, দেবনাগর পাইক। 

অক্ষরের প্রায় ৪০০ ছেনি ও তাঁবা, এবং পাশা পাইকা ও ম্মল-পাইকা 
অক্ষরের প্রায় ১০০ ছেনি ও তাঁবা! ছিল।” ছেনি ও তাঁব! মূল্যবান, 

তখন টাকায় ছু'খানা করে বিক্রি হত। বিক্রি করলে গিরিশচন্দ্র ছেনি 
ও তাব। থেকে প্রায় এক হাঁজার টাঁক। পেতেন । “কিন্তু তাহা ন। করিয়! 

স্থির করিলেন যে পাশা অক্ষর ও তাহার ছেনি ও তাবাগুলি কোন 
মুসলমান মুদ্রাকরকে বিক্রয় করিবেন; এবং বাঙ্গীলা ও দেবনাগর: ছেনি 
ও তাব। দ্বারা অক্ষর ঢাঁলাইবার কারবার খুলিবেন ; আর বাঙ্গাল, দেবনাগর 

ও ইংরাজি অক্ষর দ্বার! ছাঁপাখানার কার্য চালাইবেন।” 
বিদ্যাসাগর সব করেছিলেন, কেবল টাইপ ফাউণ্ডি, বা অক্ষর ঢালাইয়ের 

কোন ব্যবসা করেননি । ছাপা ও অক্ষর ঢাঁলাইয়ের কাজে মুসলমানরাঁই 
তখন অগ্রণী ছিলেন । বি্যাঁসাগরের মন্ত্রশিষ্য গিরিশচন্দ্র তাতেও পশ্ঠাঁদ্পদ 
হননি । গুরুর পদা্ক অনুসরণ করে মুদ্রণবাণিজ্যে তিনি গুরুকে ছাড়িয়ে 

এগিয়ে গিয়েছিলেন । টুলো পণ্ডিতবংশের একজন সম্ভাঁনের পক্ষে, সব 

বাণিজ্য ছেড়ে, মুদ্রণ-বাণিজ্যের পথে এই দুঃসাহসিক অভিযান বিন্ময়কর 

মনে হয়। শিবনাথ শান্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাঁভুষণও কলকাতা 
থেকে দক্ষিণে চাঁড়িপোত৷ গ্রামে “সোমপ্রকাশ' প্রেস ও পত্রিক স্থানাস্তরিত 

করে নিয়ে গিয়ে যে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারও 

প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বিগ্যাসাগর | 

ইয়ৌরোপের যাঁজকশ্রেণী ও ফিউডাঁল অভিজাতশ্রেণীর একটা বড় অংশ 

দীর্ঘকাল ধরে মুদ্রণষন্ত্ররে ও মু্রিত বইয়ের বিরোধিতা করেছিলেন । 
প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করে, লিপিকরদের দিয়ে পুঁথি নকল করিয়ে 
তারা স্বপ্পমূল্যে সেগুলি বিক্রি করে, মুক্রিত বইয়ের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা 
করতেও কুষ্ঠিত হননি। কিন্তু সে অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়নি তাদের দ্বারা । 
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জানবিদ্যার ভাগার তারা পুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে পারেননি । 
মুত্রণধস্ত্র তাদের বিদ্যার “মনোপলি' ধ্বংস করে সাধারণের সামনে জ্ঞানের 

প্রদীপ তুলে ধরেছে । বাঁংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের মধ্যে একট! 

বড় অংশ মুত্রণের প্রসার কামনা করতেন না। পণ্ডিত-পুরোহিতদের 
কুক্ষিগত শান্্বিদ্। গ্রন্থাকারে মুত্রিত হয়ে জনসমাজে প্রচারিত হলে তাদের 
বংশগত শাস্ত্রবি্ভার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। নব- 

যুগের বিষ্ভার বণিকদের, মুদ্রক প্রকাশক ও লেখকদের তাই তার! স্থনজরে 
দেখতেন না। মুত্রণের এঁতিহাঁসিক শক্তির তাঁৎপর্য বুঝেই বিষ্যাঁসাগর 
অন্য কোন স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি আকুষ্ট হননি । কারণ আধিক আত্ম- 
নির্ভরতাই বা প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র কাম্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল, 

জীবনের স্বাধীন বুত্তিকে জীবনের ব্রতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলা । 
শিক্ষা ও সমাজসংস্কার ধার জীবনের ব্রত, স্বাধীন মুদ্রক প্রকাশক ও 
গ্রন্থকারের বৃত্তিই তার শ্রেষ্ঠ উপযোগী বৃত্তি। ব্রতের সঙ্গে বৃত্তির বিচ্ছেদের 

সম্ভাবন! থাকে না এক্ষেত্রে । মুদ্রক ও লেখক যিনি, তিনি স্বাধীনভাবেও 

সারাজীবন শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন । 
চাকর্িজীবনের উখান-পতনের মধ্যে বিষ্যাসাগরের পক্ষে তা করা সম্ভব 

হয়েছিল তার বিশেষ নির্বাচিত বৃত্তির জন্য | 

সহকারী সম্পাদকের কাজ ছাঁড়বার পর, প্রেসের কাজকর্মে ও গ্রন্থ- 

রচনায় তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন । বছর ছুয়েকের মধ্যে তার ব্যবসায়ের 

উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট । ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পাচ হাজার টাকা 

জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকরি পাঁন। 
১৮৫ সালের শেষদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুণিদাবাদের জজপগ্ডিতের 

পদ্দে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। ডক্টর ময়েট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর 

সংস্কত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। তার অল্প দিন 
পরেই সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যনুপদ 
স্যষ্টি করা হয় এবং বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুক্ত হন। 
”” বূসময় দত্তের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি “চাকরি কখনও করর না? 
এরকম কোন প্রতিজ্ঞ করে পদত্যাগ করেননি । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
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প্রত্যক্ষ সংশ্রব ত্যাগ করে দেশের কল্যাণের জন্ত কোন কাজ করা 
যে সম্ভব হবে না, তা তিনি জানতেন। কিস্তু তিনি আত্মমর্ধাদা ও 

স্বাতন্তরয বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই যখনই অবসর 

পেয়েছেন, তখনই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও গ্রস্থরচনার কাজে 
মনোনিবেশ করেছেন। মুদ্রক ও লেখকের পেশাই তীর এই স্বাধীন 
চিন্তার শক্তি যুগিয়েছে । বিদ্যার বাণিজ্যে তিনি ইতিমধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও 

অর্জন করেছেন। নবযুগের প্রচণ্ড শক্তিশালী হাতিয়ার মুদ্রণযন্ত্র ও লেখনী 
তাঁর আয়তে। তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোঁজিটারির মালিক, এবং 

একজন স্বাধীন লেখক। কোন চাকরিতেই আর তাঁর কোন ভয় নেই। 
বিচ্যা়তনে থেকেও তিনি নির্ভয়ে শিক্ষা ও সমাঁজসংস্কারের ব্রত গ্রহণ 

করতে পারেন। চাঁকরি কোনদিন তাঁকে পরাধীন করতে পারবে নী। 

তীর ম্বাধীন চিন্তার পথে কোন অস্তরাঁয়কেই আর মাথ! হেট করে স্বীকার 

করতে হবে ন|। 
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আদর্শের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ঘটনাচক্রে 

আবার ফিরে আসতে হল সংস্কৃত কলেজে । জীবনের ও ঘটনার ঘাঁত- 
প্রতিঘাঁতের মধ্যে কখনে! কখনে। মনে হয় যেন ইতিহাসের একটা গৃঢ় উদ্দেশ্য 
থাকে । ঘটনার টানে বিদ্যাসাগর যখন আবার সেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 

ঘুরে সংস্কৃত কলেজের কাঁজে যৌগ দিলেন তখন ইতিহাসের এই আপাঁত- 

রহস্তময় উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির কথ। না৷ ভেবে পাঁর। ষায় না। নবধুগের বাংলার নতুন 
শিক্ষার্শ যিনি প্রতিষ্টা করবেন, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমূল সংস্কারের কঠোর 
ব্রত ধাঁকে উদ্যাপন করতে হবে, তিনি কেবল পথপার্থখে ঈ্রাড়িয়ে ঘটনার 

জোয়ার-ভাটাঁর দৃশ্য দেখতে পারেন না। আবর্তের মধ্যেই তাঁকে নেমে 

ধাড়াতে হয় । | 

স্থরেন্্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেভ- 

রাইটাঁর ও কোধাধ্যক্ষের চাকরি করতেন। চাঁকরি বজায় রেখে অতিরিক্ত 

ছাত্র হিসেবে তিনি মেডিক্যাল কলেজে লেকচার শুনতে যেতেন। 'জীবনের 
পেশাটাকে তখনও তিনি সঠিকভাবে বেছে নিতে পারেননি । ' ডাক্তারি 
পড়বেন এবং ডাক্তার হবেন, এই খন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, তখন কলেজের 
চাকরি তাকে ছাড়তে হল। ১৬ জাহ্ুয়ারি ১৮৪৯, তিনি মেজর মার্শালের 
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কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ১ মার্চ ১৮৪৯, পাচ হাঁজার টাকা জামিন 

দিয়ে মাসিক ৮*২ টাক বেতনে বি্যাসাগর এই পদে নিযুক্ত হন। 

তারপর ভ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায় । 
 মবেম্বর ১৮৫০১ সংস্কত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন 

তর্কালঙ্কার জজপগ্ডিতের চাঁকরি নিয়ে মুশিদাঁবাদ চলে যান। শিক্ষাসংসদের 
সেক্রেটারি ময়েট সাহেব এই শৃন্তস্থানে বিষ্যাপাগরকে নিয়োগ করার ইচ্ছা 
প্রকাঁশ করেন। বিষ্যাসাগরকে তা জানানে। হয়। চাঁকরির প্রয়োজন ছিল 

বলে বিদ্ভাসাগর যে-কোন চাঁকবি যে-কোন শর্তে করার জন্য কোনদিনই 
উদ্গ্রীব ছিলেন না । বিশেষ করে, সংস্কৃত কলেজের মতন শিক্ষায়তনে তো 
নয়ই । সেখানে চাঁকরির চেয়েও তাঁর বড় লক্ষ্য হল শিক্ষাসংস্কার। , তার 

শিক্ষার্শকে তিনি সেখানে বাস্তবে রূপ দিতে চান। সাহিত্যশাস্ত্ের অধ্যাপক 
হলে তা হবে না। তার জন্য উপযুক্ত পদমর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা থাকা 
প্রয়োজন । তাই প্রথমে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করতে অনিচ্ছ। প্রকাশ 
করেন। শেষে ময়েট সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তিনি জানান, শিক্ষাসংসদ 

যদি তাঁকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দেন তাহলে তিনি এ পদ গ্রহণ করতে রাঁজী 

আছেন। ডঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এই মর্মে একখানি চিঠিও 
লিখিয়ে নেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৮৫০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে পরদিন 
বিচ্যাপাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশান্ত্রের অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। 

সেই মাসেই রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। ১৬ ডিসেম্বর, শিক্ষাসংসদের 
অনুরোধে বিগ্ভাসাগর আর-একটি শিক্ষাসংস্কার-পরিকল্পনা রচনা করেন। 
আগের পরিকল্পনার সঙ্গে ( ১৮৪৬-এর ) এই পরিকল্পনার সাদৃশ্ত আছে, 
মূল দৃষ্টিতঙ্গিরও মিল আঁছে। তবে আ'রও অনেক পরিণত চিন্তার ফল এই 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাঁয়। তিনি নিজেই এই পরিকল্পনাটিকে 
"গভীর চিন্তা ও বিবেচনা-প্রস্থত” বলেছেন। কলেজ পরিচালনের বিধি- 

ব্যবস্থ। এবং পাঠ্যপ্রণালী সংস্কারের ব্যাপারে অনেক কথ! তিনি পরিকল্পনার 

মধ্যে উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা কার্ধকর করার জন্য শিক্ষাসংসদ 
বিচ্যাসাগরকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেন । এই সময় বসময় দত্ত যখন পদত্যাগ করেন 

তখন সংসদ গবর্ণমেণ্টকে লেখেন : 
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“বাবু রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাঁদকের কাজে 
নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোন জ্ঞান নেই বললেই হয়। তার 
উপর অন্য একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে সারাদিন তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। 
কলেজের কাঁজের সময় ঠিক তিনি কখনই উপস্থিত থাকতে পারেন না। 
স্বতাঁতঃই তাই কলেজের কাজকর্মে বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয়। হাজিরা খাতার 

উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না। নাঁনারকমের অব্যবস্থার ফলে 

কলেজের অবস্থা দিন-দ্িন শোচনীয় হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের ক্ষতিও হচ্ছে । 
এই বিদ্যালয়ের জন্য ষে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাঁতে এই অবস্থার আস্ত 

প্রতিকার না করলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্তাবন।। 
| “বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সম্প্রতি যে আন্দৌলন শুরু 
হয়েছে, করিৎকর্মা লৌকের হাতে পড়লে সংস্কৃত কলেজটিকে তার শক্তিশালী 
সহায়ক হিসাবে স্বচ্ছন্দেই গড়ে তোলা যাঁয়। 

“বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে কলেজ পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় 
দূর হল বলে মনে হয়। ক্যালকাটা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডঃ স্ররেঙ্গার আরুবী 
ভাঁষায় যেমন ক্পপ্ডিত, সেরকম সংস্কৃতির পণ্ডিত কোন ইয়োরোপীয় যোগ্য 

ব্যক্তি কাউকে পাঁওয়। যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষাসংসদ মনে করেন, পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শর্দ! একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি যেমন ইংরেজী 

ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি সংস্কতেও তাঁর গভীর পাণ্ডতিত্য । শুধু 
তাই নয়, তার মতন উদ্যোগী, কর্মতৎপর, বলিষ্চিত্ত ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে 
ছুর্লভ। তার রচিত “বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও “চেম্বার্জের বায়োগ্রাফি”র বাঁংল৷ 
অনুবাদ সমস্ত সরকারী স্কুল-কলেজে বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়াঁন 

হয়। তিনি যদি কলেজের অধ্যক্ষ হন তাহলে বর্তমানের সহকারী সম্পাদক 

শ্রীশচন্দ্র বিষ্ভারত্ব মহাশয়কে সাহিত্যশান্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা 
যেতে পারে । সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে দেওয়া হবে। ছুই 
পদের বেতন এখন মোট ১৫০২ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০ টাঁকা দিলেই 
চলবে । স্থতরাং পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্ত কোন খরচ বাঁড়বে না। 

.  “গবর্ণমেন্টের অঙ্গমোদনের অপেক্ষায় আপাততঃ অস্থায়ীভাবে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্জ্ের উপর সংস্কৃত কলেজের তত্বাবধানের ভার দেওয়া হল ।” 
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শিক্ষাসংসদের সুপারিশ ও প্রস্তাব গবর্ণমেপ্ট মঞ্জুর করেন। মাসিক ১৫০২ 

টাক] বেতনে, ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের 

পদে নিযুক্ত হন। এইবার সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের এবং তাঁর শিক্ষাগ্রণালী 

সংস্কারের সমস্ত দায়িত্ব পড়ে তার উপর, এবং সেকাজ করার ক্ষমতাও তাঁকে 

দেওয়া হয়। 

সর্বোচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং সর্বাধিক কর্তৃত্ব পেয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর 

সমস্ত মনপ্রাণ সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমর্পণ করেন। সংস্কৃত 

কলেজের হাতেলেখ। অপ্রকাশিত নধিপত্রের মধ্যে “০255 ০07. 0০ 

921)50716 0011০5০ শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ ২৬ প্যার। সম্বলিত রচন। 

আছে। ঈশ্বরচন্র এই 1০6০-এর রচয়িতা, রচনার তারিখ ১২ এপ্রিল 
১৮৫২ । মনে হয়, এটি বিগ্ভাসাগরের অবসর সময়ের চিস্তীপ্রস্থুত একটি 

খসড়া । এর মধ্যে বিদ্যাাগরের শিক্ষাদশের সমগ্র রূপটি এমন অন্দরভাঁবে 

ফুটে উঠেছে যা আর অন্য কোথাও ওঠেনি । তার সমস্ত শিক্ষাসংস্কার 

প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই আদর্শ। এই খসড়ার মধ্যে দেখা যায় তিনি 
লিখেছেন : 

১। বাংলাদেশে শিক্ষার তত্বাবধানের ভার ধারা নিয়েছেন তাদের 

প্রথম লক্ষ্য হওয়। উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংল। সাহিত্য স্থষ্টি কর! । 
২। ধার! ইয়োরোপীঘ় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্তার উপকরণ আহরণ 

করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগন্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ 

করতে অক্ষম, তার। এই সাহিত্য হ্ষ্টি করতে পারবেন না। 

৩। ধারা সংস্কৃত ভাষায় পাঁরদশী নন, তারা স্থসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাঁংল! 
ভাষায় রচন| স্যট্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের 

ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে স্থশিক্ষার প্রয়োজন । 

৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখ! গেছে, ধাঁর। কেবল ইংরেজী বিষ্যায় পারদর্শী, 
তারা“হুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংল] ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন ন1।. তারা 
এত বেশী ইংরেজীভাঁবাপক্ন যে তাঁদের ঘি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত 
শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তীরা শত চেষ্টা করেও, পরিমাজিত দেশীয় 
বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না। 
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৫। তাহলে পরিষ্কার বোঁঝ! যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি 

ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া! যায়, তাহলে তারাই একমাত্র 
স্থসমৃদ্ধ বাংল! সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িত। হতে পারবে । 

৬। পরের প্রশ্থ হল, এই উদ্দেস্টে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষা- 

ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! যেতে পারে? 

৭।. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে 

শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য 

সবই থাকবে । | 
৮। অলঙ্কারশান্ত্রে তাদের দু'একখানি ভাল বই পড়াঁলেই চলবে, 

যেমক্ণ 'কাব্যপ্রকাশ”...ও “সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থের ছু'একটি অধ্যায় । 

৯। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারশাত্্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত- 

বিদ্যার ভিত, দৃঢ় হবে । 
১০। স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে : মহ্ুম্বতি, মিতাক্ষরাঁ_ 

দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিক। । এই শান্্রগুলি পাঠ করলে 

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। 

১১। বর্তমানে গণিতশান্ত্রের পাগ্য হুল লীলাবতী ও বীজগণিত। 

গণিতবিজ্ঞানের পক্ষে এই ছু'খানি বই ষথেষ্ট নয়। তা ছাঁড়া এমন এক 

পদ্ধতিতে বই ছু'খানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আধ ইত্যাদির সাহায্যে, ষে 

আসল বিষয়বস্ত এক-একটি প্রহেলিক হয়ে উঠেছে । সহজ বিষয় সরল করে ন৷ 

বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশী সময় লাগে এই বিদ্া আয়ত্ব করতে। 

প্রায় তিন চার বছর ধরে তাঁদের বই দু'খানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে 
দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক “সমস্তা” ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল 
কথা হল, সংস্কত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই, কারণ 

এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। সেই সময়টুকু তারা অন্ত 
প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে। ৯. 

০:১২। সেইজন্ত সংস্কতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 
.১৩। এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে 
গণিতবিদ্ার যখাষথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু 
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বলতে চাই ষে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীর মাধ্যমে গণিতবিষ্ভার শিক্ষা দেওয়৷ 
উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দিগুণ শিখতে পাঁরবে। 

১৪। হিন্দুদর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে, ন্যায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পতগ্রল, বেদান্ত ও মীমাংসা । ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিষ্া, অধ্যাত্ম- 

বি্া, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্া ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে 

আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় এ একই কথা বলা 
যায়। মীমাংসাঁয় উৎসবপার্বণের এবং পতগ্জলে ঈশ্বরচিন্ত। হল বিষয়বস্ত। 

১৫। কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে 

১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ আমি আমার রিপোর্টে ষে মত ব্যক্ত করেছি আজও 

তাই সমর্থন কবি। ৪ 
১৬। “এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের 

প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাঁপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে 

উত্তীর্ণ হবে, তাঁর আগে ইংরেজী ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে 
ইয়োরৌপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও জুবিধ! হবে তাদের | ভার্তী়ৈ 
ও পাশ্চাত্য ছুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে, এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে 
আমাদের দর্শনের ভ্রাস্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝ। সহজ হবে। 

সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্ঠ হল, সেগুলি 
পড়লে তারা দেখতে পাঁবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদদীয়ের মত থগুন 

করেছে এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের তুলভ্রাস্তি দেখিয়েছেন এবং 
প্রতিপাগ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন । স্ৃতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের 

দর্শন পাঠ করবার স্থযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত 

গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, ছুই দর্শনের 

মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তার বুঝতে পারবে ।” 
১৭1 এই শিক্ষার আর-একটি স্থুবিধা হল এই ষে পাশ্চাত্য দর্শনের 

ভাবধারা আমাদের “বাংল! ভাষায় প্রকাঁশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা (005০1021০81 ছ০:৭) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে 

ধাকবে। | 
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১৮। এ-সব বিষয়ে প্রগাঁঢ় পাণ্ডিত্য থাকার প্রয়োজন নেই । ছাত্ররা যদি 

এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : ন্যায়দর্শন-_ গৌতমসুত্র ও কুহুমাঞ্জলি ; 
বৈশেষিক-দর্শন_-কণাঁদের স্তর ; সাংখ্যদর্শন কপিলের স্ত্র এবং কৌমুদী ?. 
পতঞ্জল দর্শন--পতঞ্জলের সুত্র ; বেদাস্তদর্শন-বেদাস্তসার এবং ব্যাঁসের সুত্র, 

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মীমাংসাদর্শন-_-জৈমিনির স্থত্র। এগুলি ছাড়া 

ছাত্ররা “দর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তাঁর মধ্যে সব দর্শনের সারকথা 

পাওয়া যাবে । 

১৯। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার 

সময় তিনভাগের ছুইভাঁগ সময় সংস্কতের জন্য ও একভাগ সময় ইংবেজীর, 

জ্য দেওয়া! উচিত। অলংকার, স্বৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের 

প্রধান মনোধষোগের বিষয় হবে ইংরেজী । অর্থাৎ তিনভাগের ছু'ভাগ সময় 
ইংরেজীবিষ্ঠার জন্য নিয়োগ করা৷ উচিত । 

.২০। বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য, 
অলংকার, গণিত, স্বতি, দর্শন ও সংস্কৃত গগ্ঠরচনা__-এই বিষয়গুলি আছে। 

এগুলি এইভাবে পরিবর্তন কর! যেতে পারে : সাহিত্য ও অলংকায় যেমন 
আছে. তেমনি থাকবে । সংস্কৃত-গণিত ও সংস্কৃত গদ্যরচনা বাদ দিতে 

হবে এবং তার বদলে ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজীতে 
পড়ীতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়র বৃত্তিপবীক্ষার বিষয়। দর্শনশান্ত্র, 

তর্কশান্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও বৃত্তিপরীক্ষার বিষয় হবে, এবং প্রতি "বছরে একটি 

করে বিষয় নির্বাচন কর! হবে ।' 

২১। ছু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে ষে ইংরেজীবিভাগ আছে, ত৷ 
দিয়ে এই ধরনের শিক্ষাসংস্কার কর। অসস্ভব। তা ছাড়। বর্তমান শিক্ষকরা 
গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদশী নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত 
কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাদের যদি 

অন্্ কোন প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষীর ব্যবস্থা: আছে, 
সেখানে বদলি করে দেওয়। যায়, তা হলে ভাল হয়। | 

২২। এ বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে হবে, চারজন শিক্ষক নিয়ে, 
যথাক্রমে ১০০২ টাকা, ৯০. টাঁকা, ৬০২ টাঁকা এবং ৫০২ টাঁকা বেতনে । 
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এই বেতন দিলে ভাল শিক্ষক পাওয়। যেতে পারে । এই ব্যবস্থা করতে 
হলে ইংবেজীবিভাগের জন্য মাসে ৩০০২ টাকা খরচ কর৷ প্রয়োজন । 

২৩। সংস্কৃত-গণিতশ্রেণী তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০২ 

টাকা বেতনে ইংরেজীবিভাগের জন্য পাঁওয়া যাবে । বাকি যে পঞ্চাশ 

টাক। মাসে লাগবে তা কলেজের বাৎসরিক গ্র্যাণ্টী ২৪০০০. টাঁকা, যা 

থেকে এখন ১৯০০২ টাঁকাঁর কিছু বেশী খরচ হয়, তাই থেকেই নেওয়া 

যেতে পারবে। | 

২৪। যদি শিক্ষার খাতের তহবিল থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় এখন 
মগ্জুর করা সম্ভব না. হয়, তা হলে অন্য কোন উপায়ে এই ব্যয় সংকুলানের 

ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে দু'জন “রাইটার” আছে কলেজে, 
একজন বাংলার জন্য, একজন নাঁগরির জন্য । প্রত্যেকের বেতন মাসিক 

১৬২ টাকা । যে-সব পাঙুলিপি তারা কপি করে তা অগপ্রয়োজনীয়। 

সাধারণতঃ পাওুলিপিগুলিতে ভুল থাকে যথেষ্ট এবং যতবার সেগুলি কপি 
করা হয় ততবার ভুল ও ছাড় দ্বিগুণ হতে থাকে । সুতরাং কপিস্টের 
দারা লিখিত পাওুলিপি আর একবার কপিস্টকে দিয়ে লেখাবার ফুলে 

প্রায় ছুর্বোধ্য হয়ে ওঠে । তা ছাড়া যে ছু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে 
আছে, তার। মাসে পাচ-ছয় টাকার মতন কপি করে, অথচ মাসে ৩২ 

টাকা করে বেতন পায়। 

এই কপিস্ট ছু'জনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাদের বেতনের ৩২ 
টাক অন্য ভাঁল কাজে লাগাঁনো উচিত। ইংরেজীবিভাগের জন্য মাসিক 
৮২ টাকা করে একটি জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদি ইতিহাস ও 
অন্যান্য বিষয়, ষা আগে উল্লেখ কর! হয়েছে, সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষার অস্ততু ক্তি 

হয়, তা হলে ইংরেজী বিভাগের জন্য আলাদা করে ৮ টাক। বৃত্তির 
ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কপিস্টের ৩২২ টাক। এবং বৃতির 

৮২ টাঁকা যোগ করলে মাসে ৪০২ টাকা হতে পারে । আগে যে ৫০. টাক! 
ঘাটতি পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০২ টাঁকার ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে। স্তরাং বাকি থাকে আর ১০২ টাকা মাত্র এবং এই ১০. টাক! 

কলেজের তহবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে । 
৪ 
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২৫1 ১৮৫০ সালে আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দিই 

তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি 

রিপোর্টে শিক্ষাসংসদের কাছে জানাই । তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাঁয় 
আমি আমার আগেকার মতামত কিছু কিছু অদল-বদল করার প্রয়োজনবোধ 
করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে 

আগেকার পরিকল্পনার খানিকট৷ তফাত আছে। 

২৬। আমার ধারণা, ষে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথ! আমি এখানে 

বলেছি, সেগুলি কার্ধকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোন প্রকৃত উন্নাতি 

হবার সম্ভাবনা নেই এবং তাঁর আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও 

অস্ভ্ব। ৰ 
[.. (স্বাক্ষর ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা 

বিষ্যাসাগরের আসল শিক্ষাদর্শ এই পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন উজ্জল হয়ে 
ফুটে উঠেছে, যা আর অন্ত কোন রচনা বা পরিকল্পনার মধ্যে ওঠেনি । 

আগাগোড়। সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে একটি সর মূলরাঁগিণীর মতন বংকৃত হয়ে 
উদ্বেছে। সেই স্থুরটি হল, বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি.ও সমদ্ধি। তাঁর 

জীবনের জপতপধ্যাঁন ছিল মাতৃভাষা । এই ভাষার গোঁড়া ষাঁতে মজবুত 

'হয়, ভিত যাঁতে দৃঢ় হয় এবং টবের শৌখিন ফুলের মতন মনোহর ক্ধপ নিয়ে 
ফুটে উঠে যাঁতে তা ন। ঝরে যায়, তাই ছিল তার লক্ষ্য । দেশীয় ক্লাসিকাঁল. 

এঁতিহ্ের প্রাণরসে সম্বিত হয়ে যাঁতে সেই ভাষ৷ বিদেশী জ্ঞানভাগ্ার 
থেকে সমন্ত সুম্ম ও জটিল ভাবান্থুভাবের প্রকৃত বাহন হয়ে ওঠার শক্তি 

সঞ্চয় করতে পারে, তার. জন্য তিনি এই পরিকল্পনার মধ্যে বিশেষভাবে 

আবেদন করেছেন। একদিন এই ভাষার ভিত্তির উপর নবযুগের বাংলা- 
সাহিত্য ভার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, এই ছিল তার 

ম্বপ্র।। সেইজন্যই তিনি সংস্কৃত কলেজের. ছাত্রদের ভালভাবে ইংরেজী শিক্ষা 
1 হেও্য়ার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিস্তার সত্যকাঁর আদর্শ- 

সমন্বয় বলতে যা৷ বোঝায়, বিষ্তাসাগর তাই চেয়েছিলেন তাঁর এই আকাঙ্জা 
'পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন সংহতরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে যে তার স্পষ্টত 

সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁর বীক্ষণাগাঁরে নান! 
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রকম গবেষণার বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করেন, বিদ্াপাগরও তেমনি সংস্কৃত 

কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে তার এই আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন । 
তিনি ভেবেছিলেন, এই শিক্ষার আদর্শের বীজ নিজের হাতে বপন করে 
তিনি যদি আবাঁদ করার স্থযোগ পান, তাহলে ভবিষ্কতে একদিন -তাঁতে 

সোনাঁর ফসল নিশ্চয়ই ফলবে। 

কাঁজে কিছুদূর তিনি সার্থক হয়েছিলেন, সম্পূর্ণ হতে পারেননি, কারণ 
প্রতি পদে এত বাধাঁবিপত্তি ঠেলে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল ষে তার 

অফুরস্ত উৎসাহও তাতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। 
বাংলার ছোঁটলাট হ্যালিডে এই পরিকল্পনাঁটি শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন 

তার নিজের এই মস্তব্যসহ (৩০ জুন, ১৮৫২) : ৬ 
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 বিষ্ভাসাগর নিজের পরিকল্পন। অনথযায়ী কাজ করবাঁর অনেকটা স্বাধীনতা 
পেয়েছিলেন ! শিক্ষাসংসদের অনেক সাহেব-সদস্য ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত 

ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর গুণের জন্য । তীর রুক্ষ মেজাজ ও এক- 
গুয়েমিকেও তাঁরা যে খানিকটা! ভয় করতেন, তাও বোঝা যায়। আরও 

মনে হয়, বিদ্যাসাগরের আদর্শের চেয়ে তার চরিত্রকে তারা অনেক বেশী ভয় 

করতেন । তার আদর্শকে তাঁরা যে পছন্দ করতেন না৷ তা৷ নয়, তবে সব- 
সময় তার মতামতকে তারা গ্রহণ করতে পারতেন না। এক বছর ন৷ 

ঘুরতেই তাই দেখ। যায়, শিক্ষাসংদদ বারাঁণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 

ব্যালান্টাইন সাহেবকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের জন্য 
আমন্ত্রণ জানান। জুলাই-আগস্ট ১৮৫৩এ একজন পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে 

ব্যালাণ্টাইন কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে তার 

রিপোর্ট পেশ করেন। 
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_ ব্যালান্টাইন ষে সুদীর্ঘ রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে পেশ করেন তার মর্ম এই : 
“কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজী ছুইই পড়াঁনো। হয় বটে কিন্তু বর্তমানে ছুই 

ভাঁষার বিদ্যার মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়, তা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের 

নিজেদের ঠিক করে নিতে হয়। এই ক্ষমতা ছাত্রদের সম্তোষজনক নয়। 
সেইজন্য কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছাঁড়াও অতিরিক্ত আরও ৬ বই পাঠ্য 

করার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন ।” 

শিক্ষাসংসদ ব্যালাণ্টাইনের এই রিপোর্ট বিষ্ভাসাগরের কাছে পাঠিয়ে 
দেন (২৯ আগস্ট ১৮৫৩ )। বিদ্যাসাগর ব্যালাপ্টাইনের মতামত সমালোচন! 

করে নিজের একটি রিপোর্ট পাঠান সংসদের কাছে (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ )। 

এ রিপোর্টে তিনি লেখেন : 

ব্যালাণ্টাইন যে-সব পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের কথা৷ বলেছেন আমি সে 
সম্বন্ধে তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। %11-এর লজিকের ষে 
সংক্ষিপ্তসার তিনি রচনা করেছেন, সংস্কত কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে 
তাই তিনি চালাতে চান। বর্তমান অবস্থায় আমার মতে সংস্কৃত 
কলেজে 1%1-এর বই পড়ানো একাস্ত প্রয়োজন । মিলের বই খুবই 

মূল্যবান, মনে হয় ব্যালান্টাইন সেইজন্যই তা পড়াতে বলেছেন। 

কিন্ত যে-জন্য তিনি তাঁর নিজের লেখ! সংক্ষিপ্তসাঁর পড়াঁতে বলেছেন 

তাঠিক নয়। আমাদের কলেজের ছাত্রদের প্রামাণিক বই একটু বেশী 
দাম দিয়ে কিনে পড়াঁর অভ্যাস আছে । বেশী দাম বলে একখানি 
উৎকষ্ট বই পাঠ্য না করার কোন যুক্তি নেই। ব্যাঁলাণ্টাইন বলেছেন, 
মিলের লজিক খুব বড় বই, ছাত্রদের প্রথমে পড়তে অস্থ্বিধা হবে, 
তাই তার সংক্ষিগুপাঁর মুখবন্ধ হিসেবে পাঠ্য হতে পাঁরে। কিন্তু মিল 
নিজে তার বইয়ের ভূমিকায় লিখে গেছেন যে হোয়েটুলির তর্কবিষ্ধ। 

বিষয়ের বই তার লজিকের সবচেয়ে ভাল উপক্রমণিকা । এবিষয়ে 
বিবেচনার ভার আমি তাই সংসদের উপর ছেড়ে দিলাম । বেদাস্ত, 

. ম্যায় ও সাংখ্দর্শনের ইংরেজী অন্থবাদ ও ব্যাখ্যাসহ তিনখাঁনি 
_.. পাঠ্যিপুস্তক প্রবর্তনের কথাঁও তিনি বলেছেন । “বেদাস্তসার” আগে 
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থেকেই কলেজের পাঠ্য ছিল, এখন তার ইংরেজী অনুবাদ পড়াতে 
আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি ন্যায়-বিষয়ে যে “তর্কসংগ্রহ' এবং সাংখ্য- 

বিষয়ে যে তত্বসমাস পড়াতে বলেছেন তা৷ আদৌ উল্লেখযোগ্য বই নয়। 
আমাদের পাঠ্যতালিকায় তাঁর চেয়ে ভাল বইয়ের উল্লেখ আছে। 
বিশপ বার্কলের 17590175 বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তক- 

রূপে এ বই পড়ালে স্থফলের চেয়ে কুফলের সম্ভীবন। বেশী । 

কতকগুলি কাঁরণে সংস্কৃত কলেজে বেদাস্ত ও সাংখ্য আমাদের 

পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াঁতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নেই । কিন্তু সাংখ্য ও বেদীস্ত ষে ভ্রান্তদর্শন, সে সম্বন্ধে এখন 

আর বিশেষ মতভেদ নেই । তবে ভ্রীস্ত হলেও এই ছুই দর্শনের প্রতি 

হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতি যখন এইগুলি পড়াঁতেই হবে 

তখন তার প্রতিষেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের 

বই পড়ানে। দরকাঁর। বার্কলের বই পড়াঁলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে 

বলে মনে হয় না, কারণ সাখ্য ও বেদান্তের মতনই বালে একই 
শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচন| করেছেন। ইয়োরোপেও এখন আর বালের 
দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে কোন 
লাভ হবে না। ত৷ ছাড় হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদাস্ত ও 

সাঁখ্যের মতামত একজন ইয়োবোপীয় দাশনিকের মতের অনুরূপ তখন 
এই ছুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বাঁড়তে থাকবে । এই অবস্থায় 

বিশপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসেবে প্রচলন করতে আমি চিনি 

সঙ্গে একমত নই। 

ব্যালান্টাইন * ্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ও 
সংস্কৃত উভয় প্রকারের পাঠপদ্ধতিই ভাল। অথচ দুই ভাষায় জ্ঞান- 

বিস্তার চর্চার ফলে, “সত্য দ্বিবিধ' এই তুল ধারণ ছাত্রদের মনে 
জন্নাতে পারে, এ রকম আশঙ্কা প্রকাশও তিনি করেছেন। তিনি 

বলেছেন, «এ ভয় অহেতুক নয়” । সংস্কৃতশান্ত্রে পণ্ডিত অথচ ইংরেজী- 
বিন্তাতে অভিজ্ঞ এমন বহু ব্রাক্ষণকে আমি জানি, ধারা পাশ্চাত্য 

লজিক ও এদেশী স্তাঁয়__-এই ছুইয়ের মতামত ঠিক বলে মনে করেন। 
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কিন্ত দুইয়ের মূল তত্বগত এক্য সম্বন্ধে তাদের ধারণাই.নেই। সেইজন্যই 
তাঁরা এক ভাষায় অন্ত বিস্তার চিস্তারীতি প্রকাশ করতে অক্ষম । 
আমার বিশ্বাস, যে-ছাত্র ংস্কৃত ও ইংরেজী এই ছুই ভাষায় বিজ্ঞান 

ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের মতন পাঠ করেছে এবং সেটা বুঝতে চেষ্টা 
করেছে, তার সম্বন্ধে এ রকম ভয় করার কোন কাঁরণ নেই। যে 

 সত্যকার ধারণা একবার করতে পেরেছে ভার কাছে সত্য সত্যই । 

“সত্য দু'রকমের”, এ রকম ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। সংস্কৃত কলেজে 
আমরা যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করছি, তাতে কোন শিক্ষা থেকে 
ছাত্রদের মনে এ রকম তুল ধাঁরণ। সৃষ্টি হবে না। যেখানে ছুটি সত্যের 
মধ্যে আন্তরিক মিল আছে সেখানে সেই যিল ঘর্দি কোন বুদ্ধিমান 

ছাত্র বুঝতে না৷ পারে, তাহলে সেটা বাঁন্তবিকই আশ্চর্য ব্যাপার 
বলতে হবে। মনে করা যাক, ইংরেজী ও সংস্কৃত ছুই ভাষাতেই 

ছাত্ররা লজিক, অথবা দর্শনবিজ্ঞানের . ষেকোঁন বিভাগ পড়া শেষ 

করল। এখন যদ্দি তাঁরা বলে, 'লজিকের পাশ্চাত্য মতাঁমতও সত্য, 
হিন্দু মতামতও সত্য" অথচ - যদি তাঁর! দুইয়ের মধ্যে কোঁন মিল 
খুজে ন! পায়, এবং না পেয়ে এক ভাষার সত্য অন্য ভাষায় প্রকাশ 

করতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে, হয় ছাত্ররা বিষয়টা ভাল 
করে বুঝতে পারেনি, নাহয় যে-ভাঁষায় তার। নিজেদের ভাঁব প্রকাশ 

করতে অক্ষম, সেই ভাষায় তাদের জ্ঞান সামান্ত। একথা অবশ্য 

ঠিক যে হিন্দুদর্শনে এমন অনেক অংশ আছে যা ইংরেজীতে সহজবোধ্য 
করে প্রকাঁশ করা যাঁয় না। তার কারণ, সেই সব অংশের মধ্যে 
পদার্থ বিশেষ কিছু নেই। 

০৬৬, আরও বলেছেন, _-“বর্তমাঁনে সংস্কৃত কলেজের পঠনবীতি 
২ ছাত্রদের সংস্কৃত ও ইংরেজী ছুই ভাষায় শিক্ষাপদ্ধতি থেকে 

চে যায়, এমন একশ্রেণীর শিক্ষিত মাঁছুষ গড়ে তোল! দরকার, 
ধারা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ছুই দেশের শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠবেন 
এবং কতকট] দ্বিভাঁধী টাকাঁকারের কাজ করে উভয়ের মধ্যে যেখানে 
বাহ অনৈক্য আছে সেখানে সত্যকার অস্তনিহিত মিল কোথায় 
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তা দেখিয়ে দিয়ে অনাবন্কক কুসংস্কার দূর করবেন | হিন্দুদের দীর্শনিক 
আলোচনা যেসব মৌলিক সত্যে পৌছেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাদের 
পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবেন । 

দুঃখের বিষয়, আমি এ-বিষয়ে ব্যালাপ্টাইনের সঙ্গে একমত নই। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্বের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানে। 
সম্ভব নয়। যদিও তা সম্ভব ধরে নেওয়া যায়, তবু আমার মনে হয়, 
প্রগতিশীল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ব ও তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের 
কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমত কঠিন। তাদের কুসংস্কারগুলি 
বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলি নিমৃল করা সহজ ব্যাপার 
নয়। কোন নতুন তত্ব, এমনকি তাদের নিজেদের শাস্ত্রে ষে তত্বের 

বীজ আছে তারই বধিত ব্ূপ যদি তাদের গোচরে আন] যায়, চাও 

তারা গ্রাহ্ করবেন না। পুরনো কুসংস্কার তার। অন্ধের মতন আঁকড়ে 

ধরে থাকবেন। আবরব-সেনীপতি অমরু আলেকজাব্দরিয়া জয় করে 
যখন খাঁলিফ ওমরকে জিজ্ঞাস। করেন-_-আলেকজাক্দ্রিয়ার গ্রস্থশালার 

কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তখন খালিফ উত্তর দেন, গথ্রস্থাগারের 
্রস্থগুলি হয় কোরানের মত অনুযায়ী, ন| হয় মতের বিরুদ্ধে লেখা । 

কোরানের মতের অনুরূপ যে-সব গ্রস্থ আছে, কেবল একখাঁনি কোরান 
রেখে সেগুলি স্বচ্ছন্দে নষ্ট করে ফেল। যেতে পাঁরে। আর কোবান- 

বিরোধী যেগুলি সেগুলি তো এমনিতেই অনিষ্টকর, স্থতবাং ধ্বংস 
করতে বাধা নেই। আমার বলতে সংকোঁচ হয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের 
গৌঁড়ামি এই আবরব খাঁলিফের গোৌড়ামির চেয়ে কম নয়। তাদের 

বিশ্বাস, যে-খধিদের মন্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রগুলি বেরিয়েছে তার সর্বজ্ঞ, 
অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র ভ্রান্ত । কোন বিষয় আলাপ-আলোচনার 
সময় বদি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের কোন সত্যের অবতারণা করা যায়, 
তাহলে তারা সেটা হাসি-ঠা্টা করে উড়িয়ে দেন। সম্প্রতি আমাদের 

দেশে, বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে, পণ্ডিতদের মধ্যে 

একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে, 
এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথ! শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের 
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শ্রদ্ধা ও অনুসদ্ধিৎসা জাগা দূরে থাঁক, তার ফল হয় বিপরীত; 
অর্থাৎ সেই শাস্ত্ের প্রতি তাদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং 

শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে । তারা মনে করেন, যেন 
শেষ পর্যস্ত তাদের শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয়নি । এই সব 

বিবেচনা করে, “আমার মনে হয় ন। যে ভারতীয় পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক 

সত্য গ্রহণ করানোর কোন আশা আছে । ব্যালাণ্টাইন যে-প্রদেশের 
পণ্ডিতদের দেখে এই সব প্রস্তাব করেছেন, আমার ধারণা সেই 

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তার মতামত খাটালে স্থফল লাভের সম্ভাবন। আছে । 

বাংলাদেশের কথ। স্বতন্ত্র। “ছুই স্থানের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচন! 
করে কাজ কর উচিত এবং জোর করে সামপ্তন্য স্থাপনের চেষ্টা করা 

*বুদ্ধিমীমের কাজ নয়।” ব্যালাণ্টাইনের এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত। 
কিন্তু ভারতের এই অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষীপ্রসারের 
উদ্দেশ্টে আমর! ভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছি । এখানকার 

অবস্থা অমি সযত্বে পর্যবেক্ষণ করেছি । তাতে আমার মনে হয়েছে, 

এদেশের পণ্ডিতদের কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। 
“তাদের তোষণ করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ 

তাঁদের কোন মাহচর্য না পেলেও আমাদের শিক্ষাসংস্কারের কাজ চলবে। 

আজ এই সব দেশীয় পণ্ডিতদের মর্ধাদাঁও প্রায় লোপ পেয়েছে । কাঁজেই 
তাদের ভয় করার কোন কারণ দেখি না। পণ্ডিতদের কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ 
থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে । মনে হয় না, তার। তাদের আগেকার 

_ প্রতাপ-প্রতিপত্তি আবার ফিরে পাবেন । বাংলাদেশে যেখানেই শিক্ষার 

. বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে" আসছে । দেখা 
যাচ্ছে, বাঙালীরা শিক্ষালীভের জন্য খুবই আগ্রহশীল। এদেশের 

পণ্ডিতদের যন যুগিয়ে না চলেও আমরা কি করতে পারি, তা দেশের 

মান। জায়গায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করে আমর! শিখেছি । জনসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, আমাদের প্রথম প্রয়োজন । আমাদের কতকগুলি 

বাংলা স্কুল স্থাপন 'করতে হবে। এই লব স্কুলের জন্ত প্রয়োজনীয় ও 

শিক্ষণীয় বিষয়ে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা! করতে হবে। শিক্ষকের 
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দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, এমন একদল লোক তৈরি 

করতে হবে, তাহলেই আমাদের উদ্দেস্ত সফল হবে। শিক্ষকদের এই সব 
গুণ থাকবে; তার নিজেদের ভাষায় +স্থুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে 

যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে 

যতদুর সম্ভব মুক্ত থাকবেন । এই ধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে 

তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের 

ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্ধম এই উদ্দেশ্টে পরিচালিত করতে চাই। 

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা! তাদের লেখাঁপড়াঁর কাজ শেষ করবার পর, 

আমার বিশ্বাস, এই শ্রেণীরই শিক্ষিত লোক বলে দেশের মধ্যে পরিচিত 

হবে। এ আশা আমার মিথ্যা কল্পন। নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই 

যে বাংলাভাষার আদর্শ শিক্ষক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নহি। 

ইংরেজীবিভাগের পুনর্গঠনের জন্য আমি যে প্রস্তাব করেছি তা যদি 

মঞ্জুর করা হয় তাহলে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁরা যথেষ্ট 

জ্ঞানলাঁভ করবে এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবে । আশার 

কথা, সম্প্রতি তাঁদের চিস্তাঁধারার এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যে 

আমার ধারণা, অদূর ভবিস্ততে এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ছণত্র 
দেশবাসীর প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে। এখানকার সংস্কৃত 

কলেজের কাছ থেকে ভবিষ্যতে কি আশা করা যেতে পারে, তার 

খানিকটা আভাস দেবার জন্য আমি একজন সিনিয়র ছাত্রের একটি 

বাংলা প্রবন্ধের ইংরেজী অন্বাঁদ পাঠালাম। এখনও এই ছাত্রটির 

উচ্চশ্রেণীর পাঠ শেষ করতে তিন বছর বাকি আছে। 

অবশেষে আমি সবিনয়ে শুধু এইটুকুই নিবেদন পারার 
যদ্দি আমার নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী কাঁজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে 

সংসদের কাছে এইটুকু আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত 

কলেজ কেবল ষে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, 

মাতৃভাষা চর্চারও প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠবে । এমন একদল ভবিষ্যতের . 

শিক্ষক তৈরী হবে এখান থেকে, ধীর দেশের জনসাধারণের মধ্যে 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ স্থগম করবেন । রর 
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ডঃ ব্যালাপ্টাইন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট ছুটি পাঁঠাস্তে 
সব দিক বিবেচনা করে শিক্ষাংসদ মন্তব্য করেন : “ডঃ ব্যালাপ্টীইন সংস্কৃত 
কলেজের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও উন্নতি সম্বন্ধে এমন সব আশাপ্রদ অভিমত 

প্রকাশ করেছেন যা দেখে আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছি । কলেজের 
অধ্যক্ষের জ্ঞাতার্থে আমর! জানাচ্ছি যে তিনি বর্তমানের শিক্ষণীয় বিষয় ও 

শিক্ষাপন্ধতি অনুসরণ করতে থাকুন। তবে এই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর 
করবে অনেকট। তাঁর নিজের চেষ্টার উপর। যে-সব শিক্ষক ইংরেজীতে এবং 

সংস্কৃতেও, দর্শনশান্ত্রেরে মতন উচ্চ বিষয় পড়াঁবেন, তাদেরও যদি যথেষ্ট 
যোগ্যতা ন। থাকে তাহলে এ-শিক্ষাঁর সফলতার সম্ভাবনা কম। অধ্যক্ষের 

নিজের উদ্যোগ 'ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংসদের গভীর বিশ্বাস আছে, এবং তারা 
আধী। করেন তিনি ডঃ ব্যালাণ্টাইনের লেখ বইগুলি শিক্ষার কাজে যথেষ্ট 

পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য কুন্ঠিত হবেন না । তার নিজের শিক্ষার কাজে 
এবং তার অন্ঠান্ত শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যালাশ্টাইনের বইগুলি খুবই 
কাজের হবে বলে আমাদের বিশ্বান। ব্যালাণ্টাইনের বইগুলি পাঠ করে 

ছাত্ররা ষে উপকৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধ্যক্ষ মহাশয় ডঃ 

ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে চিঠিপত্র 
লিখে ভাবের আদানপ্রদ্দীন করবেন । সংসদের একান্ত ইচ্ছা, বারাঁণসীর ও 

কলকাতাঁর এই ছুটি শিক্ষা-প্রতিষ্টানের অধ্যক্ষের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক 

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতামতের আদীন প্রদান হোক এবং তার ফলে উভয়েরই 
ক্রমোন্নতি হোক । ইংরেজী থেকে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে 

দার্শনিক বিষয় অনুবাদ করার সময় শব্নির্বাচন ও প্রয়োগ যাতে নিতৃলি ও 

ভাবসম্মত হয় সেদিকে উভয়কেই নজর দিতে হবে । হিঃ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই ধরনের মানুষের মধ্যে একজন ধারা 

ঠিক হোক বা ভূল হোঁক, সকল বিষয়ে নিজের মতামতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে 
মনে করেন, এবং অনেক সময় অন্যের মতামত বিবেচনার যোগ্য বলেই 
মনে করেন না। তার উপর শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র মতামত কেবল একটা 
“অভিমত মাত্রই ছিল না, সেটা একটা মহান আদর্শের বড়ে বু্ধিত ছিল। 
সেই রঙে আচড় লাগার সম্ভারন। দেখ! দিল শিক্ষাঁসংসদের নীরস নির্দেশটিতে। 



শিক্ষাচি: ৫৯ 

স্বতাবতঃই বিদ্যাসাগর বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন, 
সংসদের কর্তৃপক্ষ বিদেশী পণ্ডিত ব্যালাণ্টাইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে, 
তার পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি কিছুটা অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেছেন । একখানি আধা-সরকারী চিঠিতে তাই তিনি সংসদের সেক্রেটারি 
ডঃ ময়েটকে লেখেন : | 

ডঃ ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষাসংসদের নির্দেশ আমি 

ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি । যদ্দি এই নির্দেশগুলি আমাকে 

বর্ণেবর্ণে পালন করতে হয়, তা হলে সংসদের সম্মতিক্রমে সম্প্রতি 

আমি নিজের যে পাঠ্যস্থচী কলেজে চালু করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ 

করা হবে বলে আমার ধারণা । তাঁর ফলে কলেজে আমাঁর মিজের | 
মর্ধাদাই যে ক্ষুপ্ন হবে তাই নয়, আমার শিক্ষার কাঁজে ব্যাঘাত ঘটবে 
এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাও অনেকখানি কমে ষাঁবে। 

কলেজ বন্ধ হবে বলে এবং. ছুটির বন্ধে আমার দেশে যাবার 

তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি আপনাকে সরকারীভাবে যা লেখা উচিত 

তা এখন লিখতে পারলাম না। তা হলেও কলকাতা ছেড়ে বাইরে 
যাবার আগে ডঃ: ব্যাঁলান্টাইনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমার দুই 
একটি গুরুতর অভিযোগ আঁমি আপনার কাছে নিবেদন করে যেতে 

চাই। 

এখাঁনে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নও আছে । আমার নিজের চিম্তাগ্রস্থত 
পরিকল্পন], সম্বন্ধে অথবা! আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতি- 

অবনতি সম্বন্ধে আমি অন্য প্রতিষ্ঠানের একজন সমপদস্থ অধ্যক্ষের সঙ্গে 

মতামতের বিনিময় করব কিনা, এমন কোন শর্ত মেনে কোন আত্মমর্ধাদা- 

'বোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি কাজ করা সম্ভব? যাই হোক, আগেই 
; বলেছি এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, এবং নিতাস্তই ব্যক্তিগত প্রকৃতির ব্যাপার । 
আমার তো নে হয় না কোন শিক্ষিত ইংরেজ এই ধরনের শর্ত 

মেনে নিয়ে কাজ করতে রাজি হতেন। যক্তিগত প্র এচিঠিতে 
তুলব না। এবারে কাজের কথ৷ বলছি । | 
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আমার মনে হয় ডঃ চিনি না রনননিনরিরানমূর 
রচনা! করেছেন ষে যাঁর। ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় বিচ্যাই শিক্ষা 

করবেন, তাদের মনে সত্যের দ্বিবিধতা সম্বন্ধে যে ভূল ধারণার স্যষ্টি 

হবে ত তাঁর শিক্ষাধারা অনুসরণ করলে শুধরান সম্ভব হবে। আমি 
অবশ্য জানি না, বারাঁণপীর শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে ডঃ ব্যালাশ্টাইনের 
কি অভিজ্ঞতা! হয়েছে । তবে আমাদের এখানে বাংলাদেশের শিক্ষিত 

সমাঁজ সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি বলতে 
পারি, কাগুজ্ঞানসম্পন্ন এমন একজন ইংবেজীশিক্ষিত লোকও বাংলা 

দেশে নেই ধিনি মনে করেন সত্য দ্বিবিধ। 
আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন, প্রধানতঃ 

ধাংলাভাঁষার উন্নতির জন্য । তার সঙ্গে ইংরেজীভাষাঁর মাধ্যমে 
আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার স্থযোগ দ্িন। এই স্থযোগ 
পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ 

ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েকবছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত 

যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যাঁরা নিজেদের রচন। ও শিক্ষার ছারা 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিগ্ভার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য- 

বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজীবিদ্তার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশী 
সাহায্য করতে পারবে । এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে_-আমার 

জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম উদ্দেশ্ট ( বিদ্যাসাগর 09:1175 ০01০০ 

বলেছেন )-_ আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কোন 
_ ব্ুকম হন্তক্ষেপ করা চলবে না (বট কথার জন্য মার্জনা করবেন, 

190০7152 035 50018 ৮/০:0 ) 1 ডঃ ব্যালাণ্টাইনের যে-সব 

বই বা সারগ্রস্থ আমি ভাল বিবেচনা করব, 2০৬ (07:£912101 

গ্রস্থের চমৎকার ইংরেজী সংস্করণ, তা আমি নিশ্চয়ই সাগ্রহে বিদ্যালয়ে 

পাঠ্য কর্ব। কিন্তু তীর সংকলন বা রচন্। পাঠ্য হওয়ার যোগ্য 
. কিনা, বিশেষ কবে আমার অনুস্থত শিক্ষানীতির সঙে সেগুলি 

শ্ খাপ খাওয়ান সম্ভব হবে কিনা, তা বিচার করার এবং বিচারাস্তে 
- সাব্যস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমার 
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থাঁকবে। তা ষর্দি না থাকে তা হলে আমার অধ্যক্ষতার প্রয়োজন 

কি? এছাড়া অন্ত কোন পদ্ধতি অনুযায়ী চললে আমার পরিকল্পন। 

কার্ধে পরিণত করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাসংসদের বেতনভূক কর্মচারী 

হিসাবে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ববোধ 

পর্যস্ত কমে যাবে, এবং আমার ভয় হয় নষ্টও হয়ে যেতে পারে। 

আমি আশা করি, অত্যন্ত দ্রুতব্যস্ততার সঙ্গে লেখা আমার এই 
মতামতগুলি শিক্ষাসংসদের সহৃদয় ও উদার বিবেচনার যোগ্য বলে 

গৃহীত হবে, এবং সংসদ তাঁদের গত ১৪ সেপেম্বর তারিখের প্রস্তাবটি 

পুনবিবেচনা করে সংশোধন করবেন এই মর্মে ষে, ভঃ ব্যালাপ্টাইনের 

প্রস্তাবিত পাঠ্যবিষয় আমি আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্রপাঠয 
হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকব ন!। 

যদি প্রয়োজন হয়, ছুটির পর কলেজ খুললে, এ বিষয়ে সরকারীভাবে 

আরও স্পষ্ট করে আপনাঁকে চিঠি লিখে জানাতে পারি । 

ডঃ ময়েটকে লেখা এই বেসরকারী চিঠির মধ্যেও শিক্ষা সমন্ধে 
বিষ্াাগরের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত কলেজের 

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তিনি তার বিদ্যালয়ের কর্মজীবনের গোড়া 

থেকে শেষ পরস্ত যতগুলি পরিকল্পনা পেশ করেছেন, তাঁর মধ্যে কেবল একটি 

স্থর্ই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সেই স্থুরটি হল সমন্বয়ের স্থর__পাশ্চাত্তবিদ্ভার 

সঙ্গে ভারতবিদ্ার সমন্বয় । দেশীয় এতিহ্ের প্রতি অন্ধ অন্থরাগের বশবর্তী 
হয়ে তিনি .সেকাঁলের শিক্ষাব্যবস্থাকে কখনও সমর্থন করেননি । সংস্কৃত- 

শীস্সে পাগ্ডিত্যের যতই বাহ আড়ম্বর থাকুক না কেন, তিনি টুলোপগ্ডিতদের 
বিদ্যাবুদ্ধিতে কোনদিনই অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন না। ধার! এদেশে প্রাচ্য- 
বিদ্যার প্রসারের আদর্শ সমর্থন করতেন (07151651150), তারা কোন- 

ধিনই তাঁকে উৎসাহিত করতে পারেননি । আবার ধারা শিক্ষার্র্শের দিক 
থেকে পাশ্চাত্যবিষ্ভার ঘোর সমর্থক ছিলেন (47261156565), তাঁদের বুদ্ধি- 

বিবেচনার উপরেও তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে 
তার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, মাতৃভাষার উন্নতি। তার সমস্য 
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শিক্ষা-পরিকল্পনার সার কথা হল তাই। ১৮৫২ সালে রচিত তার "০655 

0 0০ 981)50116 001158০, নামে যে পরিকল্পনাটির কথা! আগে 

সবিস্তারে উল্লেখ করেছি তার প্রথমেই তিনি বলেছেন : “বাংলাদেশে শিক্ষার 
তত্বাবধানের ভার যাঁর! নিয়েছেন তাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সম্দ্ধ ও 
উন্নত বাংল! সাহিত্য হ্ষ্টি করা ।” এই কথাই, অর্থাৎ বাংলাভাষা ও 

সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠটার কথাই, তিনি নানাভাবে তার অন্যান্য পরিকল্পনার 
মধ্যেও ব্যক্ত করেছেন। ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে মতবিরোধেরও মূল কারণ 

হল তাই। 
মাতৃভাঁষ৷ বাংলার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি তাঁর জীবনের কাম্য ও 

লক্ষাঞ্ম হলেও, তিনি কখনও বিশ্বাদ করতেন ন] যে প্রীচ্যবিদ্যাবিশীরদরা, 
অথব৷ সংস্কৃতজ্ঞ টুলোপপ্ডিতরা৷ এই কাঁজের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তবে 
এই কথা তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃতবিদ্ভায় পারদর্শা ন। হলে কারও 

পক্ষে বাংলাভাষার সমৃদ্ধির জন্য কিছু করা সম্ভব. নয়। জ্ঞানবিদ্ার ক্ষেত্রে 

তিনি কোন দেশীয় ও ভৌগোলিক সীমানা মানতে চাঁননি কোনদিন । 
সত্যই, জ্ঞানবিদ্যার কোন সীমানা, বা কোন রাষ্ত্রিক বন্ধন নেই। তাই তিনি 
প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যবিদ্ ছুই দলের পণ্ডিতদের কারও মতাঁমতে কোনদিন 
সাঁড়। দিতে পারেননি | তাঁর মনে হয়েছে বিগ্ঠার আবার প্রাচ্য” ও পাশ্চাত্য? 

কি! যদি উৎস বা! চর্চার দিক থেকে বিছ্ভার ভৌগোলিক বিচার করতে হয় তা 

হলে সেই বিচারেরও কি কোন সার্থকত। থাকে? পূর্বের বিদ্। কি পশ্চিমে, উত্তরে 

বা দক্ষিণে পাখা বিস্তার করতে পারে না? আর যে-বিষ্যার উৎপত্তি হয়েছে 

পশ্চিমে, পশ্চিমের পরিবেশে যার বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়েছে, সে-বিষ্ভা কি 
প্রাচ্যের, তথা ভারতের 'ও বাংলার মাঁটিতে পুষ্টিলাভ করতে পারে ন1? 
নবজাগরণের যুগে পশ্চিমে যে-সব নৃতন বিষ্তার বিকাশ হয়েছে, বিদ্চাচ্চার 
যে নতুন দৃষ্টিভঙ্কি গড়ে উঠেছে, কেন আমাদের বাংলাদেশে তার বিকাশ ও 
চর্চা সম্ভব হবে না, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না। সংস্কৃত 

 কালেজটিকে তিনি কায়মনোবাক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবিদ্ভার 'সমন্বয়তীর্থরূপে 

'শড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ।- ছুই বিষ্যার মধ্যে ভেজাল দিয়ে তিনি একটি 
কিভৃতকিমাকার পাণ্ডিত্যের পিও পাকিয়ে বাংলার শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে 
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দিতে চাননি । ব্যাঁলাণ্টাইনের পরিকল্পনায় কতকটা সেই নির্দেশই ছিল। 
তাই তিনি ত। কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি, এবং গ্রহণ করার পক্ষে 
সংসদের যুক্তি ও অনুরোধ দুইই অগ্রাহ করতে বাঁধ্য হয়েছিলেন । ডঃ ময়েটকে 
চিঠিতে তাই তিনি লিখেছিলেন : “আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন এবং 
ইংরেজীতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ দিন। তা৷ হলেই 
আমরা এমন একদল শিক্ষিত যুবক গড়ে তুলতে পারব, ধারা আপনাদের 
প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যবিদ্ উভয়ের চেয়ে শিক্ষা-প্রসাঁরের ব্যাপারে অনেক 
বেশী সার্থক ও শক্তিশালী কর্মী বলে প্রমাণিত হবেন ।” 

বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনভাবে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁজ কর্ষার 

স্যৌগ দিয়ে শিক্ষাসংসদ “বি্যাসাগর-ব্যালান্টীইনের” নীতিগত বিরোধের 
একটা মীমাংসা করেছিলেন । কিস্তু কাধতঃ তাঁরা সাময়িক একটা আপস 
করেছিলেন মাত্র । ১৮৫৪ থেকে ১৮৫৬ পর্ষস্ত তিন বছর মাত্র বিগ্ভাসাগর 

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন মনে হয়। 

এই সর্ময়েই দেখা যায়, শিক্ষা ও সমাজসংস্কাঁর উভয় ক্ষেত্রেই তার কর্মতৎপর্যতা 

সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছিল । পরে আমর! সেকথা বলব । 

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের সময় থেকে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
সরকাবী শিক্ষাবিভীগের মতবিরোধের আবার সুত্রপাত হতে থাকে । এবারে 

বিরোধ ডি. পি. আই. গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে । বিরোধ দিন-দিন বাড়তে থাকে 
এবং ক্রমে ত। এমন পর্যায়ে পৌছয় যে বি্ভাসাগর শেষ পর্বস্ত তার অধ্যক্ষতার 
সরকারী চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন । | 

সংস্কত কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিষ্যাসাগর 

পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন । সরকারের কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত 

করতে পারতেন না। এ-বিষয়ে দাঁজিলিও থেকে লেখ গর্ডন ইয়ে 

একখানি চিঠিতে দেখ। যাঁক্স তিনি লিখছেন : 

[09০ 006 055206 00589102 2:90. 0 900 121668.050 

16002017)917090010, [17252 170 01019060101) 00 58:301101 01)2 
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:00110106 290010100161705, 09861] ০০৫1৭ 71910 500. 69 10281: 

1 10150 0086 10 00016, 06101650010 160501217)01508610199 

21:2-12806, 01] 17001011010 51১0010 02 £1%21 6০ 0002 806 ০0: 

06 5৪091561653... 2100. 076 10155 126217:650. 60 1215 12662] 

০. 119 42962502600 81611009 50010 10 ০0৪ 0ড6118010. | 

সাহিত্যের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাঁরী, গণিতের অধ্যাপক মোহিনী- 
মোহন বায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও 

প্রসন্নচন্্র বাঁ, এই চারজনের চাকরির ব্যাপার নিয়ে ইয়ং এই চিঠি লেখেন । 
চিঠি পড়লেই বোঝা যায়, নিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নিয়মকান্ন 
মেনে চলার জন্য বিদ্ভাসাগরকে শিক্ষাবিভাগ আগে থেকেই অনুরোধ 
করেছিলেন । কোঁন অধ্যাঁপক বা শিক্ষকের পদ খালি হলে তাঁর জন্ বিজ্ঞাপন 
দিয়ে উপযুক্ত লোক বাছাই করে নিতে হবে, এই ছিল শিক্ষাবিভাগের 
নির্দেশ । বিষ্াসাগর সে-নির্দেশ মানতে রাজি হননি । মনে হয় তিনি তার 

চিঠির উত্তরে (৮ মে, ১৮৫৭) তাঁর এই মনোভাব শিক্ষাবিভাগকে জানান, 
করিণ গর্ভন ইয়ং প্রত্যুত্তরে লেখেন ( ১৬ মে, ১৮৫৭) : 

মহাঁশক্স, | 

আপনার ৮ তারিখের ১১২১ নম্বর চিঠি পেয়েছি । আমি স্বীকার 

করছি যে আপনি ষে-সব লোক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন, তার! 

প্রত্যেকে “যোগ্য? ব্যক্তি, কিন্তু তার জন্য এ কথা মানতে আমি রাঁজি 

নই যে তারাই 'যোগ্যতম” ব্যক্তি । কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিলে 
কোন পদে “ষোগ্যতম' ব্যক্তি নিয়োগ করা সম্ভব বলে আমি মনে 

করিনা। আপনি এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেননি বলে সত্যই 
 আঁমি ছুঃখিত। তবে তার জন্য আমি আপনার উপর কোন দোষারোপ 
করি না। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এখনও এই পদ্ধতিতে 

০. কাজ করতে কেন সম্মত নন। আঁপনি যখন এই নিয়মের ঘোঁর বিরোধী 
... এবং নিয়ম মেনে চললে আপনার কাজকর্মের অন্থবিধ! হবে জানিয়েছেন, 

. তখন এই বিষয়ে আর কোন অগ্রীতিকর তর্কবিতর্ক না করে আমি 
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আপনার সিদ্ধান্তই মেনে নেব ঠিক করেছি এবং চাকরির ব্যাপারে 
আপনার পাত্র-নির্বাচনও অনুমোদন করব । এবারেও তাই করলাম । 

ইতি 

বাইরে থেকে বিচার করলে বিদ্তাসাঁগরের এই আচরণ খুব সঙ্গত বলে মনে 
হয় না। বোঝা যাঁয়,। কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সর্বক্ষেত্রে সর্বময় 

কর্তৃত্ব দাবি করেছেন। যেকোন ক্ষেত্রেই হোঁক তিনি নিজের মতাঁমতটাকেই 
সবসময় সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন এবং নিজের পছন্দ-অপছন্দ ও খেয়াল- 

খুশিকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন। বিগ্যাঁসাগর-চরিত্রের নিশ্ছিন্্র ব্যক্তি-। 

স্বাতস্ত্েব এটা, এক্ট] উল্লেখযোগ্য দিক। এই স্বাতস্ত্যবোধের প্রকাশ অনেক্ষ 

সময় উদ্ধত হলেও, খানিকট। তার প্রয়োজনও ছিল তখন। কারণ তখন 
বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে বিদেশী শাসকদের অধীনে কাজ করে কোন কুফল লাভের 
আশ। বিশেষ ছিল নাঁ। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে ধিনি দুর্ভে্য মনে করেন 

এবং নিজের মতাঁমতের প্রতি ধার আস্থা একেবারে অটল, তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল 

কারও অধীনে চাঁকরি করতে ন৷ পারাই স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের পক্ষে 
তাই বেশী দিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল থাকা সম্ভব হয়নি । 

শিক্ষক-অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি ষে পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেছেন, 
তার কারণ মনে হয়, শিক্ষাবিভাঁগের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে তীর মনে সন্দেহ ছিল। 

তিনি জানতেন, তাঁর পরিকল্পন। অন্্যায়ী সংস্কৃত কলেজে কাঁজ করার পথে 

অন্তরায় অনেক । .তার উপর তীর সহযোগীদের মধ্যে শিক্ষাবিভাঁগের কর্তার 
ষদি প্রকাশ্ত মনোনয়নের স্থযোগ নিয়ে নিজেদের তাবের লোক ছু*চারজন 
ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা৷ হলে পদে-পদে নানারকমের বাধা পেয়ে একেবারেই 

কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। এইজন্যই মনে হয় সংস্কৃত কলেজ পরি- 
চালনার ব্যাপারে সরকারের কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না । 

শিক্ষাঁবিভাগের ডিরেক্টর গর্ভন ইয়ঙের সঙ্গে আরও অনেক বিষয় নিয়ে 
বিদ্ভাসাগরের মতবিরোধ ঘটেছিল । দাঞ্জিলিং থেকে লেখ ইয়ঙের একখানি 
চিঠিতে দেখা যায় (১৩ এপ্রিল, ১৮৫৭), তিনি বাঁংল। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের 
দায়িত্ব “স্থল বুক সৌসাইটি'কে দেওয়ার জদ্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ. করছেন। 

€ 



বিচ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ 0 ৬৬ 

মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী তত্বাবধানে বাংল! পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের 

ব্যবস্থা কর।। গর্ডন ইয়ং যুক্তি দিয়েছিলেন, পাঠ্যপুস্তক লেখকরা বই লিখে 
বেশী মুনাফা করেন, বাইরের প্রকাঁশকরাঁও মুনাফার জন্যই বই প্রকাশ করেন। 
অতএব শিক্ষাগ্রসারের জন্য স্থলভ মূল্যের বই প্রকাশ করতে হলে 'ম্কুল বুক 
সোসাইটি'র মতন প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁর ভাঁর দেওয়া উচিত । এ বিষয়ে 

বিষ্াসাগরের সঙ্গে গর্ডন ইয়ঙের মতামত-বিনিময় প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত ষে 

বিদ্যাসাগর তখন একজন শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক লেখক তো ছিলেনই, অন্যতম 
পুশ্তক-প্রকাশকও ছিলেন। তার “সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি” তখন বাংলা- 

দেশের অন্যতম প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান ছিল । 
” বিদ্ভাসাগরের এই শ্বাধীন বৃত্তির সাফল্য সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তার! 

বিশেষ স্থনজরে দেখতেন না । মনে হয়, গর্ন ইয়ং এই প্রস্তাব করেছিলেন, 
পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে বিষ্ভাসাগরের অখণ্ড প্রভাব কিছুটা খণ্ডন করার জন্য। 
ইয়ঙের উদ্দেশ্ঠ মহৎ হলেও বিগ্ভাসাগর ত। সমর্থন করতে পারেননি । লেখক 
ও প্রকাঁশকের স্বাধীন বৃত্তিতে, এই প্রস্তাব মেনে নিলে সরকারী হস্তক্ষেপ 

কর! হবে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন । গর্ডন ইয়ং তাঁর চিঠির উত্তর 
পেয়ে ষে খুশী হননি, তা তার পরবর্তী চিঠির (২ মে, ১৮৫৭) এই উক্তি 
থেকে বোঝা যায় : “...] 22 ০0201115000 009215০0910 50170981179 

৪, ৬০০ 17750090121: 819957০11০0 03০ 120701510015...” বোঝা যায়, 

ইয়ঙের প্রস্তাবে কোন গুরুত্বই আরোপ করেননি বিদ্যাসাগর । ইয়ং তার জন্য 
রীতিমত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । 

সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে এই ধরনের নানাবিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের 
যখন বিরোধ চলছিল, তখন সিপাহীবিদ্রোহের আগুন দাবানলের মতন 

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । ব্রিটিশ শাঁসকর! রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে 

উঠেছেন । কলকাঁতা৷ শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অষ্টালিক। তার! 
তখন সৈন্সামস্ত মুত করার জন্য দখল করছেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু 

' কলেজের বৃহৎ অট্রালিকাঁও তাঁর! দখল করার সিদ্ধান্ত করেন। এই দিদ্ধান্তও 
বিষ্তাসাগর সহজে মেনে নেননি । তীর চিঠির (১১ আগস্ট, ১৮৫৭) উত্তরে 

বাংলা গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি তীক্রে লেখেন (১৭ আগস্ট ১৮৫৭): “আপনার 
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১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত-সরকারের সামরিক বিভাগের 
সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে 
আপনি দেখতে পাঁবেন, হিন্দু ও মাদ্রাসা কলেজের অট্রীলিক। ছুটি সৈন্যদের 
বামের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাময়িকভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। 
কলকাতায় শীদ্র যে সেন্তসামস্ত আঁসবে তাদের এইস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা! 

করা হবে। আপনাকে তাই অনুরোধ করছি যে আঁপনি আঁর বিলম্ব না 
করে এখনই গ্যারিসান-কমাগ্ডারের হাতে আপনার বিষ্যালয়গৃহ ছেড়ে দেবার 

বন্দোবস্ত করবেন ।” ও 

গর্ভন ইয়ং পরদিন ১৮ আগস্ট নানার চিঠিতে লেখেন : “সৈন্তরা 
আপনার বিগ্যালয়গৃহ দখল করলে আপনি আপনার ছাত্রদের শিক্ষীসঙ্ন্তার 

এবং ক্লাসের সমস্যার কিভাবে সমাধান করবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করে 

তশীপ্র সম্ভব পত্রোত্বরে আমাদের জানাবেন ।” মাসিক ১০৫ টাঁক। ভাড়ায় 

বিষ্ভাসাগর ছুটি বাঁড়ি ভাড়া করে সংস্কৃত কলেজের কাঁজ চালাবার ব্যবস্থা! 

করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ ভারত-সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করেন । 
এর ঠিক এক বছর পরে, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮ বাঁংলা-সরকার বিদ্যাসাগ্ররের 

পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করে লেখেন : “পণ্ডিত মশায় শেষ পর্যন্ত. খানিকটা 

অশোভনভাবে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন, এট! খুবই দুঃখের বিষয় । 

বিশেষ করে তাঁর ঘখন অসস্তভোষের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যাই 
হোঁক আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে জানাবেন, এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে 

শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্টে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাঁজ করেছেন 
তার জঙ্য সরকার তাঁর কাঁছে খুবই কৃতজ্ঞ।” ৫ আগস্ট ১৮৫৮ তারিখে 

বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিভাঁগের ডিরেক্টরের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। 

তাতে তিনি লেখেন : | 

সরকারী কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে অবিরত 

মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে । তাতে আমার এমন গুরুতর স্থাস্থ্য- 
ভঙ্গ হয়েছে যে বাংলার ছোটলাঁটের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে 

আমি বাধ্য হলাম । 
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এই দায়িত্ব যথাষথভাবে পাঁলন করতে হলে যে অবিশ্রাস্ত মনোযোগ 
দেওয়। প্রয়োজন, এখন আর তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। 
আমার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন । সাধারণের স্বার্থের খাতিরে এবং 

নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলে 

সেই বিশ্রাম আমি পেতে পারি । 

স্বাস্থ্য ভাল হলে আমার ইচ্ছা আছে আমার জীবনের বাকি 

সময়টুকু আমি বাংলা বই রচনা ও সংকলনের কাজে সম্পূর্ণ নিয়োগ 
করব। দেশবাসীর শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তারের ব্যাপারে সরকারী কাঁজ- 

কর্মের সঙ্গে আঁমাঁর প্রত্যক্ষ যোৌগাঁষোগ ছিন্ন হল সত্য, তবু আমার 
বাকি জীবন এই উদ্দেশ্য সফল করাঁর জন্যই আমি চেষ্টার ক্রটি 

করব না। এ বিষয়ে আমার ষে গভীর ও আন্তরিক অন্গরাঁগ 

আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত তা থাকবে এবং মৃত্যুর পরে তাঁর 
অবসান ঘটবে । 

আমার পদত্যাগের এইটাই হুল প্রধান কারণ। এছাড়া! আরও 

. * যে ছুই-একটি গৌণ কারণ আছে তা এই : তবিষ্কতে এই প্রতিষ্ঠানের 
উন্নতির আর কোন আশা নেই। অন্ততঃ আমার তাই ধাঁরণা। 
তা ছাড়া কর্তব্যনিষ্ঠ কোন আদর্শ কর্মী সরকারী বিভাগীয় কর্মচারীদের 
কাছ থেকে যে সহানুভূতি পাঁওয়। একাস্ত বাঞ্চনীয় মনে করেন, 
আমি অনুভব করেছি আমার পক্ষে আর তা পাঁওয়া সম্ভব হবে না। 

প্রথম কারণ সম্বন্ধে আমার কথা হল, বর্তমান পদের দায়িত্বের 
তুলনায় আমি অনেক অল্প শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে 
সময়ের অনেক বেশী সদ্ব্যবহার করতে পাঁরব। অস্বীকার করতে 

পারি না, ষে-ব্যক্তি এতদ্রিন পর্যস্ত নিজের পরিবার-পরিজনের 

ভবিষ্যৎ অন্রসংস্থানের কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেননি, 
তীর পক্ষে এরকম ভাবা কিছু অন্তাঁয় নয়। এই কষ্টসাধ্য কর্তব্যের 

এ সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেরি হলে স্বাস্থ্যের এত অবনতি ঘটবে 

:* ছে ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব হবে না। 
- দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল, আমি মনে করি সরকারের 
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ঘাড়ে আমার মতামত চাঁপিয়ে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। 
তা হলেও, কাজের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগাযোগ নেই, 
এ সত্য চাকরির খাতিরে গোপন করে রাঁখা আমার পক্ষে অসম্ভব | 
তাতে আমার কর্ধক্ষমতার হানি হত। কাজের সঙ্গে মনের সংযোগ 
না৷ থাকলে চাকরি করা হয়, কাজ করা হয় না। এবিষয়ে আমি 

আর কিছু বলতে ইচ্ছুক নই। আমীর যতদুর ক্ষমতা আমি ততদু'র 
সাধ্য মতন উৎসাহের সঙ্গে আমার কর্তব্য পাঁলন করেছি। মনে 
এই তৃপ্তি নিয়ে আমি অবসর গ্রহণ করছি। 

বিদ্ভাসাগরের পদত্যাগের ব্যাপার নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পন। হয়েছিল । 
কিন্তু ছোটলাট হাঁলিডেকে লেখা একখানি চিঠিতে, সমস্ত জল্পনা-কল্পনার 
অবপাঁন করে দিয়ে, তিনি তাঁর পদত্যাগের কারণগুলি আরও স্পষ্ট করে 
জানান। তিনি লেখেন : “অন্থস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান 

কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তা হলে দীর্ঘদিনের 

জন্য বিশ্রাম নিয়ে আমি আমার উন্নতি করতে পারতাম । কিন্ত বর্তমানে 
সরকারী চাকরি কর! নানাকারণে আমার কাছে অগ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। 
ষে পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাশিক্ষ। প্রসারের ব্যবস্থা চলছে, আমার ধারণা 
তাতে শুধু অর্থের অপব্যয়ই হচ্ছে, আঁসল কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে না। 
একথা আপনাকে বহুবার বলেছি । আপনি জানেন কতবার কাজে আমি 

বাধ। পেয়েছি । তা ছাড়া ভবিষ্যতে কাজের দিক থেকেও আমার পদোন্নতির 

কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব আমার দিক থেকে পদত্যাগ করার যে 
যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে আশা৷ করি আপনি তা স্বীকার করবেন |” 

বিদ্যাসাগরের সিদ্ধাস্তক্ষে হঠকারিতা মনে করে বাংলা সরকার তাঁর 

পদত্যাগের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । একথ। ঠিক, ধীরস্থিরভাঁবে 
বিচার-বিবেচন। করে, বিদ্যাসাগর তার জীবনের অধিকাংশ সময় কোন কাজ 

করেননি । কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি কোন 

কাজ করতেন না। তাঁর সমস্ত, শিক্ষ/-পরিকল্পনার..ম ৃ 
অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পরিকরনাওি রচনা করতে তিনি ঘে কত বিনিজ রজনী 
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কাটিয়েছেন এবং কি কঠোর পরিশ্রম করেছেন তা৷ সহজেই বুঝতে পারা যায়। 
একবার কোন বিষয়ে চিন্তা করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছলে, এবং ন্যায়-অন্ায়, 
সত্য-মিথ্যা বা ভাল-মন্দ সম্বন্ধে একবার কোন ধারণ। জন্মালে, তার সেই 
সিদ্ধান্ত ও ধারণা সহজে বদলাঁত না। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী কাঁজ করার 
জন্য তাঁর একটা অস্থিরিত ছিল বটে, কিন্তু সেট! একট] অত্যন্ত জীবস্ত ও সক্রিয় 
মানুষের বাঁধাবন্ধহীন পথে ভ্রুতবেগে এগিয়ে চলার অস্থিরতা ছাঁড়া আর কিছুই 
নয়। এই অস্থিরতাই বাইরের চোখে হঠকারিতা বলে মনে হত, এবং মনে 
হওয়াই স্বাভাবিক তাঁর চিস্তা, সিদ্ধান্ত ও কাঁজের মধ্যে সংশয়ের কোন 
ধোঁয়া ছিল না কোথাও । আদর্শ ধাঁর কাঁছে জীবনের সবচেয়ে বড় লোভনীয় 
বস্তঃলাত-লোকসানের হিসেব-নিকেশ অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার তাঁর 

মনে এক মুহূর্তের জন্যও ছিধা জাগাঁতে পারেনি । বিদ্যাসাগরের সিদ্ধাস্তগুলি 
তাই বাইরে থেকে অনড়, বট, এবং অনেক সময় অশোভন বলে মনে হত। 

আমলে সেট! একজন অচঞ্চল আঁদর্শবাঁদীর মনের আবেগের চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা। 

ছাঁড়া কিছু নয়। 
১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল, এই বার বছরের মধ্যে দীর্ঘ ন" বছর বিদ্যাসাগর 

সংস্কত কলেজের পরিচালন ও শিক্ষার ব্যাপারে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 
এই ন' বছরের মধ্যে তিনি শিক্ষাসংক্কারের চারটি পরিকল্পনা সরকারী কর্তৃপক্ষের 
কাছে পেশ করেছেন । যখন সহকারী-সম্পাদক ছিলেন তখন একটি, সাহিত্যের 
অধ্যাপক হয়ে একটি, 'অধ্যক্ষতার কাঁলে হ্যাঁলিডের মারফত একটি, এবং 
ব্যালাশ্টাইনের মতাঁমত প্রসঙ্গে একটি, এই চাঁরটিই হল তার শিক্ষাঁসংস্কারের, 
প্রধান পরিকল্পনা । এই সব পরিকল্পনার ভিতরে আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষাদর্শের 

যে মূলক্ুরটি সর্বত্র ঝংকৃত হয়ে উঠেছে, সেটি হল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে 
শিক্ষার বিস্তার এবং ডুন্নত বাংলাভাষার ভিত্তির উপর হুসমৃদ্ধ নতুন বাঁংলা- 
সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। . বিদ্যাসাগরের সমস্ত শিক্ষাচিন্তার মূল উৎস ও প্রেরণ! 
হল এই আদর্শ। এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায্সিত করার জন্য তিনি সংস্কৃত- 

বিস্তা ও ইংবেজীবিস্তা, অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্ক। ও পাশ্চাত্যবিষ্তা ছুয়েরই আস্তরিক 
'আন্কুশীলনের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। “ওরিয়েন্টালিস্ট” বা! 
'আযাংলিসিস্ট' কারও পদাঙ্ক তিনি অন্থদরণ করেননি, উভয়েরই যুক্তিতর্ক তাঁর 
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কাছে অসার ও ভ্রান্ত মনে হয়েছে। বিদ্তাসাগরের শিক্ষাচিস্তার এইটাই হল 
শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য । 

সংস্কৃত কলেজ ছিল তার এই 'শক্ষাচিত্তার ও শিক্ষাদর্শের বাস্তব পরীক্ষার 
প্রধান ল্যাবোরেটরী। আদর্শ চরিতার্থ করাঁর পথে পদে-পদে অনেক রকমের 
অন্তরায় দেখা দিয়েছে । উধ্বতন কর্তাদের ও সহযোগীদের নানাবিধ চিন্তার 

ও নীতির অভ্তরায়, এবং অনেক সময় তাঁদের চারিত্রিক দেন ও বিছেষের 
অস্তরায়। তাঁর বিরুদ্ধে একাই তিনি দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করেছেন। নিজের 

স্বার্থে নয়, নবযুগের বাংলার নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্তে । তাঁর 

সারাজীবনের শিক্ষাচিস্তাঁর সাঁর কথ! হল : এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 

ভাঁগার এবং বিদেশের নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানসম্পদ 
আহরণ করে বাংলাশিক্ষাঁর, বাংলাভাষার এবং বাঁংলাসাহিত্যের পাকা পোক্জি 

বনিয়াদ রচনা করা। তীর দৃঢ় বিশ্বীস ছিল, কেবল ইংরেজীবিদ্যা শিখে ধারা 
আঁধাফিরিঙ্গী হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্য। শিখে টুলোপপ্তিত হবেন, 
তীরা কেউ এ কাজের যোগ্য হতে পারবেন না। সংস্কৃত কলেজটিকে তাই 

বিদ্যাসাগর সেকালের টোল-চতুষ্পাঠী করতে চাঁননি, আবার তাঁর সংলগ্ন হিন্দু 
কলেজের মতন “দেশী সাহেব" তৈরির কাঁরখানাঁও করতে চাননি । প্রাচ্য *ও 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিষ্যার সত্যকাঁরের মিলনতীর্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত 

কলেজকে । কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, সারা বাংলাদেশ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের 
মিলনতীর্থ হোক, এই তার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা এবং সবচেয়ে রডীন 

স্বপ্ন ছিল। সরকারী ও বেসরকারী বহু বাঁধাবিপত্তির জন্ত তীর কামনা তিনি 
সম্পূর্ণ চরিতার্থ করতে পারেননি । যতটুকু পেরেছেন তাতেই নবযুগের বাংলার 
নব্যশিক্ষার ভিত ও কাঠামো ছুইই দৃঢ় হয়েছে । 



লাশিক্ষা 

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাস অতীতের প্রায় ছুই শতাব্দী 
পর্যস্ত বিস্তৃত। বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষা প্রচলন প্রসঙ্গে তার অধিকাংশই 
অপ্রাসঙ্গিক হলেও, এখানে আমর। সংক্ষেপে তার বিভিন্ন পর্বগুলির বিবরণ 

ছ্েব। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কারের পটভূমি হিসেবে এই ইতিহাসের 

কঙ্কালটুকু অস্তত জানবার প্রয়োজন আছে । 

প্রথম পর্ব কোম্পানির আমলে প্রথমদিকে এদেশের লোকের 

শিক্ষাসম্পর্কে বিদেশীদের কোন চৈতন্য ছিল বলে মনে হয় না। ভ্রত- 

পরিবর্তনশীল বাষ্টনৈতিক পরিবেশের মধ্যে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চিস্তা ছাঁড়। 
আঁর কোন চিন্তাও বিশেষ ছিল না । তাছাড়। তখন ধার! এদেশের রাষ্ট্র 
দুরধধোগের মধ্যে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা ফতট! না 

রাজনৈতিক ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন লাভক্ষতির হিসাবসচেতন 
বণিক। হৃতরাং রাহ্রিক প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া তাঁদের একমাত্র অন্ত চিন্তা 

ছিল বাণিজ্য ও মুনাফা । শিক্ষা বা সংস্কৃতির মতন অবাঁণিজ্যিক বিষয় নিয়ে 
চিস্ত। করার অবকাশ ছিল ন তাদের । ১৭৬৫ সালে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার 

দেওয়ানি পাবার পরেও বেশ কিছুকাল তার! এবিষয়ে মনোষোগ দিতে 

"পারেননি । 
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দ্বিতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের সুচন! হয় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল 
থেকে । ইংরেজ শাসকরা তখন এদেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃত ও আরবীবিষ্যার 

প্রতি অন্ুবাগী হয়ে, তার অন্থুশীলনের ব্যবস্থা করেন । ১৭৮১ সালে কলিকাতা 

মাদ্রাসা এবং ১৭৯১ সালে বারাঁণসী সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে 
এই ক্লাসিকাল প্রাচ্যবিদ্ভা অঙ্নশীলনের স্ুত্রপাঁত হয়। এদেশের আইন ও 

বিচারব্যবস্থা তখনও মুসলমানী রীতিতে চলত । আদালতের জন্য এবং 
অন্তান্ত কিছু-কিছু বাষ্থ্রীয় কাজকর্মের জন্য শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু কর্মচারীর 
প্রয়োজন হত। কলকাতার মাত্রাসা ও বারাণনীর সংস্কৃত কলেজ প্রধানত 

এই শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান কর্মচারী সরবরাহের জন্যই অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষপাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এছাড়া ইংরেজদের ক্লাসিকাঁল বিদ্যার প্রতি 

অন্থবাগের আর কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। 

তৃতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্বে আমর! শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্মের 

কিছু-কিছু প্রকাশ দেখতে পাই। কিন্ত কোন স্থসংবদ্ধ পরিকল্পনার কোন 

পরিচয় পাঁওয়! যায় না। এই সময় থেকে এদেশের লোকের শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে কোম্পানির প্রতিনিধির] অবহিত হতে থাকেন। 

১৭৯২ সালে চালস গ্রাণ্ট শিক্ষাসম্পর্কে তীর মতামত একটি দীর্ঘ প্রশ্তাবাকারে 

রচনা করে “কোট অফ্ ডিরেক্টর'দের কাছে পেশ করেন । . এদেশীয় ভাষার 

মাধ্যমে শিক্ষণ, না ইংরেজীভাষার মাধ্যমে শিক্ষা_এই বিষয় নিয়ে পরবর্তী- 
কালে ষে প্রবল তর্ক-বিতর্ক হয়, গ্রাণ্টের এই প্রস্তাবের মধ্যে সর্বপ্রথম 

বোধ হয় তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় । ১৭৯২ সালে গ্রাণ্ট শিক্ষ। সম্পর্কে 

তার মতামত-সন্বলিত ষে প্রস্তাবটি রচন। করেন তার দীর্ঘ শিরোনাম হল : 
+090527580025 01 07০ 96৪০ ০0৫ :9০9০15 2020176006০ 451900 

5810)205 06 25280 73101055175 09105012115 7100 1552200 ০0 

110:915 ; 270 01) 017০ 0062:15 0% 11010105115 1৮” তার বক্তব্যের 

মর্ম এই : 

“অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন । হিন্দুরা ভুল করে, 

কারণ তারা অজ্ঞ; এবং তাদের ভূল কোথায় তাও তাদের চোখের সামনে 

তুলে ধরা হয়েছে । আমাদের জানবিষ্ভার আলোক তাদের দান করতে 
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হবে, তবেই তাদের তুলভ্রাস্তি ও সংস্কার দূর হবে। ঘদি স্থিরভাবে বিচাঁর- 
বিবেচনা করে পাশ্চাত্যবিষ্ঠার প্রসার তাদের মধ্যে. করা যায়, তা হলে 

ফলাফল নিশ্চয় শুভ হবে বলে আমার বিশ্বাস । 
“ঢুই উপায়ে আমি এই বিগ্ভার প্রসারের কথা ভেবেছি । একটি উপায় 

হল, যাদের শিক্ষা দিতে হবে তাঁদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা দেওয়া ) দ্বিতীয় 

উপায় হল, আমাদের নিজেদের ইংরেজীভাষা শিক্ষার বাহন করা।” এর 

পর নানারকম যুক্তির অবতারণ। করে গ্রাণ্ট শেষ পর্যন্ত ইংবেজীভাষায় 
শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন । তিনি বলেছেন : “অতএব আমাদের 

ধারণা হল, ইংরেজীভাষার মাধ্যমে হিন্দুদের নতুন শিক্ষা দিতে কোন বাধ! 
নেই। ধীবে ধীরে তাদের ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়। যেতে পাঁরে। একটু 
ধীরেও সাবধানে এই শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়। ভাল, কারণ ব্যস্ত হলে বা 
তাড়াহুড়ো করলে এট তাদের কাছে বিদ্রপের ব্যাপারও হতে পারে। 

ইংরেজী সাহিত্য, শিল্পকল। দর্শন ও বিজ্ঞান সব বিষয়ই তাঁদের শিক্ষা দেওয়া 
দরকার, কিন্তু ধীরেসুস্থে দেওয়াই ভাল । এই শিক্ষা দিতে পারলে নীনী- 

বিষয়ে ভ্রাস্ত ধারণ। ও কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে ।৮১ 
চার্লন গ্রাণ্টের ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে এই যুক্তি পরে প্রায় চল্লিশ বছর 

ধরে তুমুল বিতর্কের স্ষ্টি করেছে। উনিশ শতকের মধ্যতাগ পরধস্ত এই তর্কের 
অবসান হয়নি, এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মধ্যে মধ্যে দপ করে জলে 
উঠে, শিক্ষার এই বহুপুরাঁতন সমস্যাটি প্রচণ্ড বাঁকৃযুদ্ধের স্ষ্টি করেছে। 

চতুর্থ পর্ব। এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার 
কর হল ১৮১৩ সালে। ইস্ট ইণ্ডিয় কোম্পাঁনি ১৮১৩ সালের সনন্দে এদেশের 

শিক্ষার খাঁতে রাজস্ব থেকে কমপক্ষে একলক্ষ টাঁক৷ ব্যয় বরাদ্দ করেন । ১৮১৪, 
৩ জুন ইংলও থেকে “কোর্ট অফ. ডিরেক্টরস' স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাবিষয়ে 

একটি নির্দেশপত্র পাঠান। তাতে ভারতীয়দের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে তার! 
নানাভাবে উৎসাহ দেবার কথা বলেন। কিন্তু তা সত্বেও পরবর্তী প্রায় 

ঘশবছরের মধ্যে ভারত-সরকার শিক্ষার ব্যাপারে উন্লেখনীয় কিছু করেননি । 
»”.পঞ্চম পর্ব। ১৮২৩২৬ লাল, এই চার বছরকে শিক্ষার ইতিহাসে 

একটি ব্বতত্তর পর্ব বলে নির্দেশ করার কাঁরণ হল, এই সময় সরকার জনশিক্ষার 
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প্রসারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তার মধ্যে প্রধান হল, 
কলকাতায় .১৮২৩ সালে “কমিটি অফ. পাবলিক ইনস্ত্বীকশন', ১৮২৬ সালে 

মাত্রাজে অনুরূপ একটি কমিটি এবং ১৮২৩ সালে বোগ্বাইয়ে এডুকেশন 

সোসাইটি প্রতিষ্ঠা। কলকাতার শিক্ষা-কমিটিকে বরাদ্দ একলক্ষ টাঁক। 

খরচের ভার দেওয়া হয়। কমিটির আমলে শিক্ষার এমন কিছু উন্নতি হয়নি 
যা! উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে পূর্বের শিক্ষাধাবার কোন পরিবর্তন করা হয়নি। 
ইংরেজী, না বাঁংলা, কোন্ ভাষ! শিক্ষার বাঁহন হবে, তাই নিয়ে তখন শিক্ষিত- 
সমাজের মনে বেশ ক্রুত মেঘ জমছিল মনে হয়। মধ্যে মধ্যে উভয়দলের 
পণ্ডিতদের যুক্তিতর্কের ঘর্ষণে বিছ্যুৎও চমকাচ্ছিল। শিক্ষিতশ্রেণীর মনের 

আকাঁশে ঝড়ের পূর্বাভাদের সমন্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ১৮৩৫, ৭ মাচ 
বেটিস্ক তাঁর “মিনিটে” লেখেন : “ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারই ব্রিটিশ-রাঁজের মহৎ উদ্দেশ্ট হওয়! উচিত এবং 

শিক্ষাবাবদ সমস্ত অর্থ কেবল ইংরেজীশিক্ষাঁর জন্যই ব্যয় করলে ভাল হয়।” 

বেটিঙ্কের এই সিদ্ধান্তের পর থেকেই এদেশে শিক্ষার ধারা বদলে যাঁয় এবং 

ইংবেজীই হয় উচ্চশিক্ষার প্রধান বাঁহন। | 

মরকাঁরের এই সিদ্ধীস্ত কেন্দ্র করে বাংলার শিক্ষিত-সমাঁজে এই সময় তর্কের 
ঝড় ওঠে। ইংরেজীশিক্ষার পক্ষপাতী ধাঁর। ছিলেন, তীঁদের যুক্তি মোটামুটি 

এই :২ 

“আমাদের সমাজে আরবী ও সংস্কতশিক্ষ! প্রচলিত, এবং সমাজের 

অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ দেখলেই বোঝা যাঁয়, সেই. শিক্ষার ফল কি হয়েছে। 

পাঁশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে পশ্চিমের দেশগুলির যে কত দ্রুত উন্নতি হয়েছে 
তাও পরিফ্ষার-বোবা ষায়। ইংরেজীভাষার মাধ্যমেই ভারতের যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়েছে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের উন্নতি ও প্রগতি সেই কারণেই 

ইংরেজীভাষার চর্চার উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও ইংবেছীশিক 
ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হিনেবে গ্রহণযোগ্য । 

“আরবী ও সংস্কতশিক্ষার উপর ধারা গুরুত্ব আরোপ করেন তীর৷ 
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সেকালের অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের স্থায়িত্ব কামনা করেন। প্রীচ্য- 
বিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের আরবী ও সংস্কৃতভাঁষায় কোরান, বেদ ও অন্তান্ত 
প্রাচীন শান্তর শিক্ষা দেওয়! হয়, এবং তাঁরা সেই শিক্ষা! পেয়ে জবরদস্ত মৌলবী 
ও গোঁড়া পণ্ডিত তৈরি হন। নবযুগের সমাজে এই ধরনের গৌঁড়া পণ্ডিতদের 
সামাজিক ভূমিকা! প্রগতিশীল না! হবারই কথা । নতুন জ্ঞানবিষ্ভার প্রতি 

সাধারণত তীর! বিমুখ । ব্রিটিশ সরকার এতদিন এই ধরনের পণ্ডিতশ্রেণী 

গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাদের পণ্ডিত ও মুনশীর পদে নিযুক্ত করে ও 
অন্তান্ত সরকারী চাকুরি দিয়ে তার! এই বিদ্াচর্চাকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত 

করেছেন। আরবী ও সংস্কৃত শাস্গ্রস্থাদি ছেপে তাঁরা ষে কি প্রচুর অর্থ 
অপব্যয় করেছেন তার হিসেব নেই। এই সমস্ত প্রচেষ্টাই পুরাতন সমাজ- 
ব্যবস্থা ও গতানুগতিক চিন্তাধারা! অক্ষুপ্র রাখার জন্য করা হয়েছে । ইংরেজী- 

শিক্ষার প্রসারের জন্য যদি তাঁর সাঁমান্ত অংশও সরকার ব্যয় করতেন, তা৷ হলে 
দেশের ও দশের অনেক বেশী কল্যাণ হত । প্রাচ্যবিদ্যাকে এইভাবে উৎসাহিত 

করে ব্রিটিশ সরকার কুসংস্কারের সমর্থক একদল দুর্ধ্ব সৈনিক তৈরি করেছেন 

মাত্র ।” 

* পাশ্চাত্যবাদীদের এই যুক্তির বিরুদ্ধে গ্রাচ্যবাদীরাও অনেক যুক্তির 
অবতারণ] করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে বিদেশী পপণ্ডিতরাঁও ছিলেন । বিখ্যাত 

পণ্ডিত উইলপন প্রাচ্যবিষ্ভার সমর্থনে বলেন : “কলকাঁতা। শহরের সম্তান্ত- 

শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় একটা অংশের ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
তার। অনেকে ইংরেজীশিক্ষার প্রচুর স্থযোগ পেয়েছেন এবং তার পুরস্কার 
হিসেবে ভাল ভাল চাঁকরিও পেয়েছেন। কলকাতার বাইরে ইংরেজীশিক্ষার 

স্যোগ ও প্রেরণ বিশেষ কিছু ছিল না বলা চলে। ইংরেজীশিক্ষার ব্যাপক 

কোন পরিকল্পনা এই জন্যই করা সম্ভব হয়নি, এবং করলেও তা৷ সফল হত কিনা 
বলা যায় না। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা! উচিত, জাতীয় সাহিত্য 
কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞানবিষ্ভার চর্চা 
যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সেটা 

লমাজের একদল মুষ্টিমেয় লৌক, ধীদের অর্থ ও অবসর ছুইই আছে, তাদেরই 
বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠে । একথাঁও পরিক্ষার বোঝা যাঁয় যে প্রত্যেক 
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ভারতীয় ভাঁষার সঙ্গে ইংরেজীভীষাঁর মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে ইংরেজী 
কখনই এদেশের শিক্ষার প্রধান বাহন ভূতে পারে না। ইংরেজীর চর্চা 

বিশেষভাবে কর। হলেও তা কেবল এদেশে সংকীর্ণ শ্রেণীগত সাহিত্যের 

বিকাশে সাহাঁষ্য করবে, কোনদিনই জনসাহিত্যের ভিত গড়ে তুলবে না।” 

পাঁশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী ছুই দলেরই মূল বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা সত্য 
আছে। নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্ভার প্রসারে ধীরে ধীরে এদেশের মাছষের মন 
থেকে নানারকমের কুসংস্কার ও গৌড়ামির মোহ যে কেটে যাঁচ্ছিল, তাঁতে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের বিশাল জনসমাজের কতটুকু অংশ সেই 
শিক্ষা পাচ্ছিলেন তা নিশ্চয়ই ভাববার বিষয়। ধারা শিক্ষার সেই হুষেগ 
গ্রহণ করছিলেন তীদের মধ্যে ক'জন ঘথার্থই পাশ্চাত্তযবিষ্তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ 

হয়ে করছিলেন, এবং ক'জন রাঁজভাঁষা শিক্ষা করে ইংরেজের অধীনে চাকুরি 
পাবার প্রত্যাশায় করছিলেন, তাঁও বিচার্ধ বিষয়। প্রগতিশীল আদর্শের 
প্রেরণা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষার ব্যাকুলতা৷ বাংলার মধ্যবিত্ব- 

সমাজের একাংশের মধ্যে তখন যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রধান 

কারণ হল চাকুরির প্রলোভন । এ-সম্বদ্ধে সমসাময়িক পত্রিকায় একজন 

পত্রলেখক লেখেন :ঃ 

এতদ্দেশস্থ মনুষ্যগণের ব্বদেশীয় বিদ্যান্ুশীলনে অনাদ্র ও অমনোযোগ, 

অনুরাগ (?) ও অশ্রদ্ধা সম্পূর্ণরূপে জন্মিয়াছে, যে হেতু বঙ্গভাষাতে 

প্রচুর অর্ধোপাঁঞ্জন হয় না, কিন্ত ইংলগীীয় ভাষাঁতে সুশিক্ষিত হইলেই 
অনায়াদে যথেষ্ট ধনার্জন করিবার ক্ষমতা হইতে পারে, তজ্জন্য এতদ্ধেশীয় 

মন্থত্তেব! স্ব স্ব তনয়বৃন্দকে শৈশবকালাবধি অর্থলোভে লুব হইয়া অত্যস্তিক 
 ত্বপূর্ববক ইংবাঁজী পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রেরণ করেন, ইংলপ্ীয়, 

বিদ্াতে স্থপপ্ডিত হইলে এইক্ষণে যাবতীয় রাঁজকীয় কর্শ করিতে 
ক্ষমতাপর হওয়া যায়, ও উচ্চপদ প্রাপ্তদঘারা সর্বসাধারণের সমীপে 
অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মান ও প্রশংসালাভ কর যায় ও স্বদেশে কিন্বা 
বিদেশে খ্যাতাপনন ও মহাশয় ও মান্যবর ও সর্বাগ্রগণ্য ও শ্বদেশস্, 
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_ লোকদিগের সাধ্যাছসারে মঙ্গল রূৰিতে সক্ষম হওয়। যায় ও ধনী হইয়া 
আত্মসন্বত্ধীয় মানব সমূহকে. ভরণপোষণ পরিধান প্রদান করত তাহাঁর- 
দবিগকে নিয়ত সানন্দিত করা যায় ও যাহাঁর৷ দীন দরিন্র ও অন্নাভাঁবে 

ক্ষধাতুর হইয়া কঠোর জঠরজালাতে সর্বদা ব্যাকুল ও শীতকালে বন্ত- 
ব্যতিরেকে দুগ্ধপোষ্ত বালক কোলে করিয়া রোদন করত শীতে থরথর 

কম্পিতকলেবর হয় তাহাঁরদিগকেও স্বোপাঁঞ্জিত অর্থদীন ছ্বারা অব্যক্ত 
দুখ হইতে মুক্ত করা যাঁয়, অতএব তন্নিমিত্তে অন্মদ্দেশীয় মানব মণ্ডলী 
ইংবাঁজী বিদ্যোন্নতি করিতে আঁসক্ত হয়েন। আমারদিগের এই বঙ্গদেশ 

ইংরাঁজ লোকেরদের হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত জাতীয় ভাঁষাভ্যাস ন! 
করিলে কি প্রকারে তাহাঁরদের সহিত বাক্যাঁলাপ ও মিত্রতা ও সছুপদেশ 
বিষয়ে তর্ক ও বাণিজ্যেত্যার্দি করিতে পারি ?--*"-ইংলপ্ীয় ভাষা 

যৎকাঁলীন এতদ্দেশে পদদীর্পণ করে নাই তৎকালে কৌন পণ্ডিত ব্যক্তিও 
দেশীয় বৃত্তান্ত ব্যতিরিক্ত অন্তান্ত দেশের নাম শ্রুত হয়েন নাই, অতএব 
ইলত্ীয় বিষ্যাধ্যয়নে জ্ঞানের প্রশস্ততা৷ হুয়, তজ্জন্য ব্গদেশীয় লোকের 

স্বেচ্ছাতে উক্ত দেশীয় ভাঁষাঁভ্যাস করিয়া থাকেন |... | 

ইতলপ্ীয় বিদ্াভ্যাসে একাধিক উপকার কিন্তু স্বীয় ভাষাতে সর্বাগ্রে 

নিপুণ হইয়৷ তদদনস্তরে ইংলশীয় ও আর ২ অপরদেশীয্প ভাষাত্যাঁস 
করত সাধ্যানগসারে জ্ঞানোরতি করিয়। পাঁরদণি হইতে চেষ্টা কর উচিত, 

কারণ স্বর্দেশীয় বিদ্যা অগ্রে না শিখিয়! পরদেশীয় ভাষাত্যাস করিলে 

দেশীয় ও বিদেশীয় নর সমূহের সমীপে নিন্দনীয় উপহাঁসের যোগ্য ও 

লজ্জিত হইতে হয়। 

ভাষা, প্রাচীন ও জটিল হলেও পত্রলেখকের যুক্তির মধ্যে কোন জটিলতা 
নেই। ইংরেজীশিক্ষার সমর্থনে পাশ্চাত্যবাদীর। গুরুগস্ভীর ভাষায় যে-সব 

যুক্তির অবতারণা করতেন তখন, তার প্রত্যেকটি যুক্তি এই পত্রের মধ্যে সহজ 
০” ভঙ্গিতে লেখক প্রকাশ করেছেন। ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে অনেক কথা বলেও 
_ পত্রলেখক শেষকালে বলেছেন যে নিজের মাতৃভাষা! ভালভাবে শিক্ষা না করে 
_ কেবল দ্বার্থসিদ্ধির জন্ত বিদেশী ভাষার চর্চা করলে, দেশের লোকের কাছে 
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হান্তাম্পদ হতে হয়। দুঃখের বিষয় ধার! প্রবল আগ্রহে ইংবেজীশিক্ষার দিকে 
তখন ঝুঁকেছিলেন, তারা একথা প্রায় ভূলে গিয়ে নিজের মাতৃভাষাকে 
প্রকান্টে উপেক্ষাও করতেন। হিন্দুকলেজ তখন ইংবেজীশিক্ষার সর্বপ্রধান 

প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা! শহরে । সেখানে অবস্থাঁপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সম্তানরাই 

লেখাপড়। শিখতেন । কেবল যে তাঁরা ইংরেজী শিখতেন তা৷ নয়, বাংলাও 
তাঁদের শিখতে হত । কিন্তু হিন্দুকলেজে বাংলাশিক্ষার কি দুরবস্থা হয়েছিল, 
তা সমসাময়িক এই বিবরণ থেকে বোবা! যাঁয় :« 

আমরা খেদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র 
ভিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়ের! এ পর্যযস্ত তত্রস্থ ছাঁত্রগণের বাঙ্গালা,ভাষ। 

শিক্ষার বিষয়ে মনৌষোগ করেন নাই, এ ডিপাঁ্মেণ্টের নিম্ন চারি 

শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদ করণ দ্বার] বাঙ্গাল 
শিক্ষা হয় 7... আমর! জানিতে প্রার্থনা করি যে এতদ্দেশীয় ভাষার 

পুস্তক সংগ্রহার্থে সে সাব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহার! এতাবৎ- 
কাল পর্যযস্ত কি করিলেন? এবং এক্ষণে এতদ্দেশে, কৌন্সেল আব 

_ এডুকেসনের অধীনে যে সকল পাঠশালা! আছে তাহাতে গৌড়ীয় ভা! 
শিক্ষার্দীনের বিষয়ে কৌন্সিলেরই বা মত কি? এদেশের লোকধিগকে 
সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাঁষার আলোচনা.করা অতি কর্তব্য আর 

এই ব্যাপার প্রয়োজনীয় ও উপকারক অতএব ইহাকে সফল করিবার 

নিমি বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক |. 

এই বিবরণটি “বেঙ্গল স্পেক্টেটর+ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একাংশ । 
উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” “ইয়ংবেল* দলের অন্যতম 
মুখপত্র ছিল । ইংরেজীশিক্ষাঁর প্রধান অধিবক্ত! ছিলেন “ইয়ংবেঙ্গল' দল। তাঁর! 

তাদের মুখপত্রে হিন্দুকলেজে বাংল! শিক্ষাপ্রণালীর কঠোর সমালোচনা করে, 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা৷ বলছেন, এটা 

লক্ষ্য করার মতন বিষয়। বোবা যায়, 'অনানৃত বাংলাভাবার প্রতি ইংরেজী- 
অন্ুরাগীদেরও দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। 

১৮৪৮ ও ১৮৫৬ সালে বাজনারায়ণ, বস্থ বাংলাভাষার অনুশীলন সম্পর্কে 
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মেদিনীপুরে ছুটি বক্তৃতা দেন। শেষোক্ত বক্তৃতাতে, আট বছর পরে হলেও, 

তিনি তার প্রথম বক্তৃতার বিষয় পুনরুল্লেখ করেন। দীর্ঘ হলেও তাঁর এই 

বক্তৃতা আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 

বলে, তার অনেকটা অংশ এখানে উদ্ধত করছি :৬ 

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাঁজ বাঁজপুরুষেরা সাধারণ 
লোককে অন্য কোন ভাষায় শিক্ষ। প্রদান না করিয়। প্রজাপুঞ্রের 

মনোরঞ্জন জন্য তাহাঁদিগের প্রাচীন পরম শ্রদ্ধাম্পদ সংস্কৃত ও আরবি 

ভাষাঘ্বয়ের বিদ্যালয় মকল প্রধান প্রধান নগরে সংস্থাপন করিয়। শিক্ষা 

প্রদান করিতেন। তৎকালে তাহার উক্ত ভাষাঘয়ের অন্শীলনের 

প্রতি অত্যন্ত উৎসাহ প্রদ্দীন করিতেন । এ ভাষাঘয়ের ছাত্রগণকে বহু 

মূল্য পারিতোধিক ও উচ্চ মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন ও ইউরোপীয় 
ভাষা হইতে উক্ত ছুই ভাষাতে বিজ্ঞীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অন্রবাদ জন্য 

অধিক বেতনে অন্ুবাঁদক সকল নিযুক্ত করিতেন। কৌতুকের বিষয় 
এই ষে এ সকল অনুবাদকের মধ্যে ধাহাঁদিগের অনুবাদ অস্পষ্ট 

হইত, তাহার্দিগের অন্ুবাদিত পুস্তকের ব্যাখ্যাতা পদে আবার 

তাহাঁদিগকেই বিলক্ষণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন । বিশালাকার সংস্কৃত 

'৪ আরবি মূল গ্রস্থ ও উক্ত ভাষাঘয়ে অন্বাদিত গ্রস্থসকল এত অধিক 

মুত্রিত হইল যে তৎকালের শিক্ষা! সমাজের দীর্ঘপুস্তকাগারে সে সকল 
রাখিবার স্থানের অভাব হইয়া উঠিল, ও বৃহৎ বুহৎ দীরুনিগ্মিত 
পুস্তকাঁধার সকল গ্রস্থভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু এত যত্ব 
ও এত ব্যয়ে অল্পই ফলোদয় হইল। ইউরোপীয় ভাষা হইতে নিক্ষ্ট- 

রূপে অন্ুবাদ্ধিত সেই সকল গ্রন্থের প্রতি লোঁকের বিশেষ শ্রদ্ধার 
উদ্রেক হইল না; তন্বার। মনের দীনতা ও কুসংস্কার দূরীভূত ন! হইয়া 

বরং বদ্ধমূলই হইতে লাঁগিল। আরবি ও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা 

ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকের আদর দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; 
উক্ত ভাষাত প্রণীত পুস্তকাপেক্ষ। ইংরাঁজি ভাষার পুস্তক সকল অপেক্ষা- 
কৃত অধিক বিক্রীত হইতে লার্গিল; বালকদিগকে ইংলপ্ীয় ভাষ। 



তরুণ বয়সে বিগ্ানাগর র 
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প্রথম বিধবাবিবাহ করেন শ্রীশচন্ত্র বিগ্ভারত্ব, 



বাংলাশিক্ষা ৮১ 

শিক্ষা করাইবাঁর জন্য মহাঁবিষ্তালয় হিন্দু কলেজ বিনা. রাজ সহাঁয়ে 
কেবল কতিপয় ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়দিগের ব্যয়ে ও যত্বে সংস্থাপিত 
হইল।. এমত সময্ষে মহাত্মা! লার্ড উইলিয়ম বেন্টিন্ক সাহেব ধাহার 

ন্যায় পাঁরগ ও ধর্মশীল গবর্ণর জেনারেল এতদ্দেশে কখন আগমন 
করেন নাই, ও ধাহার নিকট বিবিধ মহোঁপকার জন্য এই দ্বেশ অশেষ 
কৃতজ্ঞতা খণে বন্ধ আছে, তিনি ১৮৩৫ শ্রীষ্টাব্ধের ৭ মার্চ দিবলীয় 

রাঁজবিজ্ঞাপন দ্বারা এই নিয়ম প্রচার করিলেন, যে সাধারণ শিক্ষা কর্ম, 
তদবধি ইংরাঁজি ভাষায় সম্পাদিত হইবেক ; এবং পূর্ব্রে যে অর্থ আরবি ও. 
সংস্কৃত ভাঁষা শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইতেছিল, তাহা৷ কেবল ইংরাঁজি-ভাষা- 
শিক্ষা প্রদানে ব্যয় হইবেক, এবং যে সকল সংস্কৃত ও আরবি বিদ্যালয় 
লোকলমীপে অত্যন্ত আদৃত, সেই সকল বিষ্ভালয় ব্যতীত এ প্রকার 
অন্ত সকল বিগ্ভাঁলয় ক্রমে ক্রমে রহিত করিয়া দেওয়া ষাইবেক। লার্ড 
উইলিয়ম বেটিক্ক সাহেবের উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত 

উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে 
তাহাতে বাঙ্গল! ভাষা! শিক্ষা প্রদানের কথ কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। 

এই সময়াবধি ইংরাজি ভাষার প্রতি লোকদিগের আদর উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; অনেক স্থানে ইংরাঁজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল ) 
সাধারণ লোকে ইংরাঁজি শিক্ষা কবিবার জন্য আগ্রহাঁতিশয় প্রকাশ 
করিতে লাগিল ; এমন বোধ হইতে লাগিল ঘষে দেশীয় ভাষা বা 

একেবারে উৎসেদ দশ! প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকাঁলের্ 

গবর্ণর জেনারেল শ্রীযুক্ত লার্ড অকলেগ্ড সাহেব সাধারণ শিক্ষাকাধ্য 
সম্বন্ধীয় স্বকীয় অভিপ্রায় প্রতিপাঁদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে যদবধি 
বাঙ্গল। ভাষাতে বালকদ্দিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম .উত্তম পুস্তকসকল 
প্রস্তুত না! হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকম্্ব সম্পাদিত 

হইতে থাকিবেক। খন এ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবে, তধন জেবা 
ইন্কুলে আর ইংরাঁজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া 
যাইবেক। ১৮৪৬ শ্্্টাব্দে পশ্চিম দেং | ৰ বর 

শাসনকর্ত শ্রীযুক্ক টমাঁসন্ সাহেব দেশের প্রচলিত, ভাষাতে অল্প ব্যয়ে 
ঙ 
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অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিষ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির 
করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্বক এ দেশের 
প্রচুর হিত সাধনের উপায় করেন। মহাঁহভব টমাঁসন্ লাহেবের দ্বার! 
অনুষ্টিত সাধারণ শিক্ষা প্রণালী এত দিবস পরে বজদেশে পরিগৃহীত 
হইয়াছে । রাঁজপুরুষদিগের ঘত্ব দারা এতদ্দেশে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্টতর 

প্রণালীতে নৃতন বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, অন্ঠান্ 
স্থানে এ প্রকার বাঙ্গলা পাঠশাল। স্থাপিত হইবার স্থচনা হইতেছে, 
এতদোশীয় গুরুমহাঁশয়দিগের পাঠশালা! সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য 
চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত 
পরিদর্শক সকল নিযুক্ত হইয়াছে । এত দিবন পরে এতদ্দেশে দেশীয় 
প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিষ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান 

হইতেছে । কিন্তু ইহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহাঁর 
পূর্ব্বে বাঁজপুরুষেরা বাঙ্গল! ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ 
প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল হাডিগ সাহেব 
১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে 

অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গ 
দশ! প্রাণ্ধ হইয়াছে । গত শিক্ষা সাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত কেমিরণ 

সাহেব বাজকীয় ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রিগের প্রতি উক্ত আপন 

বক্তৃতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে “তোমাঁদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে 

তোমরাই কেবল ইউরোপীয় বিচ্যা্গশীলন করিতেছ ; ইংরাঁজি ভাষার 

গ্রন্থ সকল বাঙ্গলা ভাষাতে অনুবাদ করিয়! স্বদেশস্থ লোকের অশেষ 
হিতসাধন করিতে পার”। ডিপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত মেডক্ সাহেব হুগলি 

কাঁলেজের সাম্বংসরিক পারিতোঁধষিক বিতরণোপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়া- 

ছিলেন তাহাতে বাঁঙলা ভাষ। অনুশীলনের আবশ্ঠকতা বর্ণন করিয়াছিলেন। 
_ বীটন্ সাহেব যিনি কেমিরণ সাহেবের পর শিক্ষা সমাজের সভাপতি 

ছিলেন, তিনি ১৮৩৯ খ্ষ্টাবে কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের সাহ্বংসরিক পাঁরি- 
.. ভোধিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন 
-.. “কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গণ্ঠ পদ্য রচনা 
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করিয়। শ্গীঘাপূর্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তীহাদিগকে 
সর্বদাই কহি যে বঙ্গ ভাষ! শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির 
একমাত্র উপায়। তাহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত 
প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে ষদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ 
কর তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্ট/ পরিত্যাগ কর। যদি 

তোমাদিগের গ্রস্থকর্তী হইবার অন্থরাগ ও তছুপযষোগী ক্ষমতা থাকে 
তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচন| করিতে অথবা ইংরাজি গ্রস্থের উত্তম 
উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও তাহ। হইলে স্থায়িতর 
কীপ্তি লাভ করিতে পারিবে । খধাহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া! 
কৃতকাঁধ্য হইবেন তীাহাঁিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে ।” 

যাহা হউক এত দিবস পরে বাঙ্গল1 ভীষা দ্বারা সাঁধারণ জনগণকে 
শিক্ষ। প্রদানি করিবার উপায় হইতেছে, ইহা! অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। 
পরিবারের ভরণ পোষণের উপায়ের জন্ত সাধারণ লোকদিগকে শীঘ্র শীঘ্র 

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাঁদিগের সম্বন্ধে জাতীয় 

ভাষায় শিক্ষা! প্রদান আবশ্যক, যে হেতুক লোকে কোন নির্দিষ্ট কালের 
মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষ। করিতে সক্ষম হয় তত 

পর ভীষাঁর আশ্রয় ঘার৷ শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকস্ত 

বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা প্রান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রপ 

ইংবাজিতে শিক্ষা! প্রদান হয় না। ইতরাজি ভাষার ইংরেজ শিক্ষক 
দিগের অত্যন্ত দূর দেশ হইতে এখানে আসিতে হয় এবং এ ভাষার 
এতদেশজাত শিক্ষক দিগের পঠদ্দশ। কালীন অনেক পরিশ্রমে দীর্ঘকাঁলে 

এঁ ভাষ৷ আয়ত্ত করিতে হয় এই সকল কারণ বশতঃ ইংরাজি শিক্ষক অল্প 
বেতনে ছুল্ল ভনীয়, অতএব সকল দিক্ বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে 
বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষ প্রদান অপেক্ষা! দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা 
প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্ঠই প্রতীয়মান হইবেক। শিক্ষা প্রদান দ্বারা 
পল্লিগ্রামস্থ লোকের কত মহোপকার সাধন হইবেক তাহা বর্ণনাতীত। 
বিবেচন। করিয়া দেখুন এক্ষণে পল্জিগ্রামে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য, 
কত প্রবঞ্চনা, কত শঠতাঁচরণ ও কত পরস্পর অবিশ্বা প্রবল রহিয়াছে । 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ . ৮৪ 

 পঞ্লিগ্রামস্থ লোৌকের। বিদ্ধা অভ্যান করিলে তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার 

তিরোহিত হইয়া আপনাঁদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে তাহা- 

দিগের মনোযোগ হইবেক, তাহাঁদিগের দু্ষর্শে প্রবৃত্তির হাঁস হইবে, 
তাহার! বাঁজপ্রদত্ত স্বকীয় ক্ষমত1 সকল বিজ্ঞাত হইয়া আপনাঁদিগের 

_ যথার্থ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিতে এক্ষণাঁপেক্ষা অধিক ক্ষমবান্ হইবে 
ও ভূম্বামী ও রাঁজকশ্মচারি দিগের দ্বার! তাহাদিগের পীড়িত ও প্রবঞ্চিত 
হইবার সম্ভাবন। অনেক পরিমাণে দুরীকৃত হইবে । পরস্ত তাহারা জ্ঞাত 
হইবে যে কেবল ভূমি কর্ষণ ও বাণিজ্য করিবার জন্য মনুষ্য এখাঁনে 
জন্মগ্রহণ করে নাই, মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি ও ধন্ম প্রবৃত্তি আছে যাহার 
মার্জন ও উন্নতির প্রতি তাহার সখ অনেক অংশে নির্ভর করে।* 

বাঙ্গল। ভাষা অনুশীলনের যে সকল উপকার বলা হইল, সে সকল 

উপকার সকল লোকের বৌধস্থলভ কিন্তু তদ্বারা আঁর এক মহোপকার 
সাধন হইবেক, তাহা এরূপ বোধস্থলভ নহে, অতএব তাহা বাঁহল্যরূপে 

প্রতিপাঁদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন যত 
বৃদ্ধি হইবেক সেই ভাষা যৃত উন্নত ও পরিমাজ্জিত হইবে ততই উত্তমোত্ম 

কাব্যকার বঙ্গদেশে উদয় হইবেক। অন্যন আট বৎসর হইল আমি 
মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্বরণার্থ সাম্ঘৎসরিক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়া- 

ছিলাম তাহাতে আমি অনেক উদীহরণের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলাম 

যে যদবধি কোন দেশে বিদেশীয় ভাষাঁর চালন। প্রবল থাকে তাবধি সে 

দেশে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যকাঁর উদয় হয়েন না৷ আর সেই দেশে জাতীয় 

ভাষার অনুশীলন যত বুদ্ধি হইতে থাকে ততই প্রসিদ্ধ কাঁব্যকার সকল 
উদয় হইতে থাকেন । 

বাজনারায়ণ বন্ছর এই বক্তৃতার মধ্যে বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষানীতির 
একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, এবং ইংরেজীশিক্ষার প্রতি. অন্ধ 

* শেষ কয়েক পংক্তিতে বে ভাব ব্যক্ত আছে তদনুষায়ী ভাব বঙ্গদেশ-হিতৈধী পরম বিদ্যোৎসাহী 

শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রেট সাহেব কোন জেলাম্কুলের সাম্বংসরিক পারিতোঁধিক বিতরণ উপলক্ষে যে বক্তৃতা! 
'করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । নে 
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অন্ুরাঁগ থেকে মাতৃভাষায় শিক্ষার আবশ্তকতা, বাংলার শিক্ষিতসমাজ কিভাবে 

ধীরে ধীরে অনুভব করছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। ১৮৩৫ সালে 

ইংরেজী ও মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয় নিয়ে শিক্ষাপরিষদে যখন আলোচন। 

হয়েছিল তখন পরিষদের অর্ধেক সভ্য ইংরেজীর পক্ষে, এবং বাকি অর্ধেক 

সংস্কৃত ও আরবীর পক্ষে ছিলেন। ১৮৩৫ সালের সরকারী প্রস্তাবে কেবল 
ইংরেজীর কথা উল্লেখ কর! হয়, বাঁংলাঁর কথা বল! হয় না। সাধারণের মনে 

ভুল ধারণার স্থষ্টি হতে পারে মনে করে শিক্ষা-কমিটি তাঁদের প্রথম বাৎসরিক 

রিপোর্টে যে মন্তব্য করেন তার মর্ম এই :* 
“আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব একেবারেই অস্বীকার করি না, এবং 

তাঁকে ষে সর্বতোঁভাঁবে উৎসাহ দেওয়া! উচিত সে সম্বন্বেও আমর! যথ্ছ 

সচেতন। ৭ মার্চ, ১৮৩৫-এর প্রস্তাব গ্রহণের সময় এই কথা৷ মনে রেখেই 

আমর] ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত করেছি । আঁমরা বিচাঁর করে দেখেছি 

যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে 

ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। যদ্দি ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত ও 
আরবীতে শিক্ষা দেওয়া হত, তা হলেও অবশ্ঠ মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ারু 
প্রশ্ন থেকেই যেত। সংস্কত ও আরবী তো! আর মাতৃভাষা নয়? স্থতরাং 

আমরা পাশ্চাত্যবিগ্া। শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়ে, কেবল এইটুকু 
সিন্ধান্ত করেছি যে এই বিদ্ভা আরবী ও সংস্কৃতির বদলে ইংরেজীতে শিক্ষা 

দেওয়া অনেক বেশী সহজ ও সঙ্গত। ভবিষ্যতে সমস্ত শিক্ষাই যাঁতে মাতৃভাঁষার 

মাধ্যমে হয়, সেদিকে আমাদেরও লক্ষ্য ছিল। মাতৃভাষার গুরুত্বকে আমরা 

কখনও অস্বীকার করিনি, করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই ।” 
কমিটির এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধেয়, কারণ শিক্ষার বিষয় নিয়ে 

ইংরেজী-বাংলার মধ্যে কোন বিতর্ক হয়নি, একদিকে সংস্কত-আরবী ও 

অন্যদিকে ইংরেজীভাষাঁর উপযোগিত। নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। তাই হবার 
কথা, কাঁরণ মাতৃভাষা বাংলার এতদূর বিকাশ তখনও হয়নি যাতে -তাকে 
পাশ্চাত্যবিগ্যার বাহন করে তোল! যেতে পারে। ক্লাসিকাল সংস্কৃত-আরবীর 
সে-রকম কোন সমন্তাই ছিল না। এদেশের প্রাচীন ক্লাপিকাঁল ভাঁষাঁকে: 
পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার বাহন না করে, ইংরেজীতাষাকে তাঁর বাহন করার 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শিক্ষা-কমিটি খুব গুরুতর কিছু ভূল করেছিলেন বলে মনে 
হয় না। সংস্কৃত ও আরবী কোনদিনই এদেশের জনসাধারণের ভাষা ছিল 

না, মুষ্টিমেয় মৌলবী পুরোহিত ও অভিজাতগোষ্ীর ভাষা ছিল। সেই 
ভাঁষায়, পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষা! দিলে জনসাধারণের বিশেষ কোঁন উপকার তো 

হতই না, পণ্ডিতদের মধ্যেও তার ফল বিপরীত হত বলে মনে হয়। সংস্কৃত 
কলেজের শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে এবং ব্যালান্টাইনের পরিকল্পনার 

উত্তরে, বিদ্যাসাগর এই কথাই শিক্ষাসংসদকে পরিক্ষার করে বোঝাতে 

চেয়েছিলেন । পরে আমরা সে-বিষয়ে আলোচন। করব । 

ইংরেজীশিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে গবর্মমেণ্ট নানাভাবে যে তাকে 
উসাহ দেবেন তাতে বিন্ময়ের কিছু নেই। ১৮৪৪ সালে হাঁডিগ্র ইংরেজী- 
বিষ্চায় কৃতী ছাত্রদের সরকারী চাঁকুরিতে নিয়োগ করার প্রস্তাব করে 
প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজীশিক্ষাকে উৎসাহিত করেন। তার প্রস্তাবের মর্ম এই :৮ 

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থার কথা মনে করে এবং সেই 
শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার জন্য, সরকার কৃতী ব্যক্তিদের উপযুক্ত রাজকাধে 

* নিয়োগ করতে সম্মত আছেন। 

এই হাঁডিঞ্রই ১৮৪৪ সালে বাংলাদেশে কয়েকটি আদর্শ পাঁঠশাল। স্থাপনের 

সিদ্ধাস্ত করেন এবং ১০১টি পাঠশালা স্থাপনও করেন। রাজনারায়ণ বসন 

তার বক্তৃতায় তা উল্লেখ করেছেন । মাতৃভাষাঁর মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের 

প্রচেষ্টা এই প্রথম। এর আগে ১৮৩৫ সালে বেটিঙ্ক পাত্রী উইলিয়ম 
আযাভামকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে গবনমেণ্টকে রিপোর্ট 

দেওয়ার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করেন। আ্যাডাম ১৮৩৫, ১ জুলাই, 
২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮, ২৮ এপ্রিল যথা ক্রমে তিন খণ্ডে তাঁর অনুসন্ধানের 

ফলাফল সরকারের কাছে পেশ করেন।৯ কিন্ত আভামের অনুসন্ধানের 

ফলাফল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে সচিস্তিত মতামত জানবার আগেই. বড়লাট 

বেটটিহ্ক, শিক্ষা-কমিটির সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের পবামর্শে, ইংরেজী- 
শিক্ষার পক্ষে তাদের দিদ্ধাস্ত ঘোষণ। করেন। পাঠশালাগুলির সংস্কার করে 

তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার জন্ত আাঁডাম সাহেব থে 
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অভিমত প্রকাশ করেন, ওরিয়েন্টালিস্ট ও আংলিসিস্টদের ব্তির্কের তলায় 
তা চাঁপা পড়ে যায় এবং দীর্ঘকাল অজ্ঞাত থাকে । | 

হাঁডিঞ্জের পাঠশালাগুলি অল্পকীলের মধ্যে, উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিদর্শকের 
অভাবে, প্রায় অচল হয়ে ওঠে এবং তাদের ভ্রত অবনতি হতে থাকে ।১০ 
হাডিঞ্জের এই প্রচেষ্টার পর, পরবতাঁ নয়-দশ বছরের মধ্যে, সাধারণের 
শিক্ষার জন্ উল্লেখ্য আর কিছু করা হয়নি। হাঁডিঞেের পাঠশালাগুলির সঙ্গে 
শিক্ষক-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল 

ও বিছ্যাসাগর উভয়েই সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

হাঁডিপ্ের পরে বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালে রি প্রচেষ্টা 

উল্লেখযোগ্য । এদিকে ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ছোটিলাট জেমস 

টোমাঁসন দেশীয় ভাষায় শিক্ষার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা খসড়া! করে তাকে 
কার্ষে পরিণত করার চেষ্টা করেন। রাঁজনারায়ণ বস্থ তাঁর পূর্বোদ্ধত বক্তৃতায় 
টোমাঁসনের এই প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছেন । টৌমাসনের পরিকল্পনার 

সারকথা এই :১১ 

প্রত্যেক মহকুমাঁয় একটি করে “মডেল স্কুল" স্থাপন করা হবে। চারিদিকের 

সব দেশী পাঠশালাঁর আদর্শ হবে এই মডেল স্কুল। মডেল স্কুলের কাছ খেকে 
পাঠশালাগুলি উন্নত শিক্ষীপ্রণীলীও নিজের! গ্রহণ করতে পারবে । প্রত্যেক 

জেলায় এইসব স্কুল পরিদর্শনের জন্ত একজন করে ইন্সপেক্টর থাকবেন, এবং 

ছুটি তহশীলের জন্য একজন করে ডেপুটি ইন্সপেক্টর থাকবেন । স্কুলের শিক্ষা- 

প্রণালী, পাঠ্যপুস্তক, আধিক অবস্থা ইত্যাদি তদারক করাই তাঁদের কাজ 
হবে। দেশীয় হিন্দী ও উত্ু ভাষা হবে শিক্ষার বাহন । 

কেউ কেউ টোমাসনকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আপিপ্রবর্তক বলে অভিনন্দন 

জানিয়েছেন । কিন্ত হুবিচার করতে হলে এই সম্মান পার্রী আযাডামের 

প্রাপ্য। আাডাম কোন সরকারী সমর্থন বা উৎদাহ পাননি, তাই তার 
সুচিন্তিত রিপোর্ট ও পরিকল্পন! শেষ পর্যস্ত বাঁজে-কাঁগজের স্তুপে সমাধিস্থ 

হয়েছিল। টৌমাসনের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সরকারী মহলে তীর প্রতিপত্তি 
ছিল, তাই তার পরিকল্পনার জন্য তিনি পর্যাপ্চ উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছেন। 
কে জানে, আভডামের উপেক্ষিত রিপোর্টের খগুগুলি টোমাঁসনের হাতে 
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পৌছেছিল কিনা এবং তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রসারের প্রেরণা পাত্রী 
আযাভামের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিনা ! 

টোমাসনের পরিকল্পনার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে রীতিমত চাঞ্চল্যের সি 

হয়। দেশের শিক্ষাত্রতীরাঁও তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। 
বাংলাদেশের শিক্ষাসংসদ্দের তাৎকাঁলিক সেক্রেটারি ময়েট সাহেব সরকারের 

নির্দেশে উত্তর-পশ্চিমের স্কুলগুলি পরিদর্শন করাঁর .জন্য যাঁন এবং একটি 

রিপোর্টও পেশ করেন। বড়লাঁট ডালহৌসি সেই বছরেই “কোর্ট অফ 
ডিরেক্টরদের? জানান ষে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে টোমাসনের শিক্ষাপরিকল্পনার 

অন্থরূপ কোন পরিকল্পনা বাংলাদেশেও প্রবর্তন কর। উচিত। এই সময় ১৮৫৪ 
সালে বাঁংলাঁদেশে ছেটিলাঁটের পদ স্থ্টি হয় এবং প্রথম ছোঁটলাট হন ফ্রেডারিক 

জে. হ্যালিডে। ছোঁটলাটের পদে নিযুক্ত হবার ছ'মাস আগে, শিক্ষাপরিষদের 
সদস্তর্ূপে হ্যাঁলিভে বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে তার মতাঁমত একটি “মিনিটে” ব্যক্ত 

করেন । এই সময় বিগ্যাসাগরও হ্যালিডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, বাঁলা- 

শিক্ষার প্রচলনের জন্য একটি স্থচিস্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন । হ্যালিভে 

তাঁর বিখ্যাত “মিনিটের, প্রেরণা পেয়েছিলেন বিগ্ভাসাঁগরের কাছ থেকে । 
বিষ্ভাসাগরের পরিকল্পনার মর্ম এই : 

১। বাংলাশিক্ষার বিস্তার ও হব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় । তা না 

হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না। 

২। কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অস্ক কষার মধ্যে বাংলাশিক্ষা 

সীমাবন্ধ বীখলে চলবে না। যতদূব সম্ভব বাংলাভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে 
হবে, এবং তাঁর জন্য ভূগোল, ইতিহাঁস, জীবনচরিত, পাঁটাগণিত, জ্যামিতি, 

পদার্থবিষ্তা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া! 
প্রয়োজন । 

৩। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে এই বইগুলি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকরূপে 

গ্রহণযোগ্য : (ক) শিশুশিক্ষা-_( পাচভাগ )। প্রথম তিনভাগে আছে-_ 

বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠনশিক্ষা । চতুর্থভাগ- জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখানি 
“ছোট বই। পঞ্চমভাগ- হেস্বার্স এডুকেশনাল কোরস-এর অন্তর্গত নীতিপাঠ 
পুস্তকের ভাবাছবাদ । 
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(খ) পশ্বাবলী অর্থাৎ জীবজন্তর প্রাকৃতিক বিবরণ। 
(গ) বাংলার ইতিহাস মাশম্যানের বইয়ের ভীবাঙ্বাদ। 
(ঘ) চারুপাঁঠ, অথব! প্রয়োজনীয় ও আর্কষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠমাঁল! । 
($) জীবন-চরিত-চেম্বার্সঁ বায়োগ্রাফির অন্তর্গত কোঁপানিকস, 

গ্যালিলিও, নিউটন, হাঁশেল, লিনিয়স, ডুবাঁল, উইলিয়ম জোন্স, টমাস জেঙ্বিন্গ 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভাবানুবাদ । | 

৪। পাঁটাগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিচ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের বইও লেখা 

হয়েছে। ভূগোল, রাজনীতি, শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং কতকগুলি 

ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, 

গ্রীস, রোম ও ইংলগ্ডের ইতিহাস হলেই চলবে । 

৫। একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অস্তত জন 
করে শিক্ষক দরকার । স্থুলগুলিতে সম্ভব হলে তিনাট থেকে পাঁচটি করে শ্রেণী 
থাঁকবে। কাজেই একজন শিক্ষক দ্বার! শৃঙ্খলার সঙ্গে কাঁজ চলবে না। 

৬। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেতন কমপক্ষে তিরিশ, 

পঁচিশ অথবা]! কুড়ি টাঁকা হওয়া দরকার । আগেকার বইগুলি লেখা হলে 

যখন স্কুলের পাঠ্য হবে তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক অস্তত পঞ্চাশ টাক! 

বেতনে একজন করে হেডপগ্ডিত নিযুক্ত করতে হবে। 

৭। কর্মস্থানেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, অন্য কোন স্থান থেকে 

বেতন আনতে হলে চলবে না। 

৮। “হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদরিনীপুর--এই চারটি জেলা বর্তমানে 
আমাদের কাঁজের জন্য নির্বাচন করে নিতে হবে। উপস্থিত পচিশটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করা উচিত বলে মনে হয়। চাঁরটি জেলার মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে, 

এই বিষ্যালয়গুলি ভাগ করে দিতে হবে। নগর ও গ্রাম যেখানেই হোক, 

এই বিগ্ভালয় যেখানে প্রতিষিত হবে; দেখতে হবে তার কাছাকাছি যেন 
কোঁন ইংরেজী স্কুল বা কলেজ না৷ থাকে । ইংরেজী স্কুল ও কলেজের আশে- 

পাশে বাংলাশিক্ষা যোগ্য সমাদর পাবে বলে মনে হয় ন1। 

৯। বিভাঁলযগুলি ঘি লব তবাবধান কর! বার এবং রুতী হাজিদের 
যদি নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া যায়, তা হলে বাংলাশিক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে 
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অনেকট! নিশ্চিন্ত হওয়! যেতে পারে । কেবল বিদ্যার জন্যই বিদ্যা অর্জন 
করার মতন মনোভাব সাধারণ দেশবাঁপীর এখনও হয়নি । এইজন্য ছোটলাট 
হাডিঞ্জের প্রস্তাব ( চাঁকুরি )১ যা এতদিন চাঁপা ছিল, বিশেষভাবে  কাঁজে 

লাগানে। দরকার । 

১০। বিদ্যালয় তত্বাবধানের এই উপায়গুলি বিশেষ কার্কর এবং অল্প 

ব্যয়সাধ্য হবে বলে মনে হয়। 
১১। যাতায়াতের ব্যয় সমেত মীসিক ১৫০২ টাকা গার 

পরিদর্শক রাখা প্রয়োজন । একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর-একজন 

নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য । তদের কাঁজ হবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, 
স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজন মতন শিক্ষা- 

প্রণালী সংস্কার করা । | 
১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। তার 

জন্য তাঁকে কোন আলাদ। পারিশ্রমিক দিতে হবে না। কেবল যাতায়াতের 

খরচ দিলেই চলবে । এর জন্য বছরে তিনশ টাকার বেশী খরচ হবে বলে মনে 
হয়না। বছরে তিনি অন্তত একবার করে স্কুলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং 

কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট দেবেন । কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগুলির 

পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে । 

১৩। গ্রন্থরচনা, পুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচনের ভার থাকবে প্রধান 

পরিদর্শকের উপব | 

১৪। সংস্কত কলেজ সাঁধারণ-শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও, বাংল। টি গড়ে 

তোলার জন্ত নর্মাল স্কুলর্ূপেও কাজ করবে। 

১৫। এইভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদ্দীন, শিক্ষক নির্বাচন, পাঠ্যবই রচনা। 
ও গ্রহণ এবং সাধারণ পরিদর্শনের ভার ঘি একজন যোগ্য ব্যক্তির ওপর 

দেওয়া হয়, তা হলে অনেক অস্বিধার হাত থেকে রেহাই পাঁওয়। যাবে। 
১৬। প্রধান পরিদর্শকের একজন সহকারী, মাসিক অস্তত ১০০২ টাঁক। 

বেতনে নিযুক্ত করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে তিনি শিক্ষক-ট্রেনিং 
ও পাঠ্যবই রচনায় সাহায্য করবেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় যখন স্কুল পরিদর্শনের 

কাজে বেরুবেন খন তীর স্থানে তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ চালাবেন । 
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১৭। বর্তমানে গুরুমহাঁশয়েরা৷ এদেশের ষে পাঠশালাগুলি চালাচ্ছেন 

সেগুলি কোন কাজেরই নয় ।" যে-কাঁজে তাদের ষোগ্যত। নেই, সেই কাঁজে 
তাদের নিযুক্ত করাতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছে । পরিদর্শকের 
কাজ হবে এই সব পাঠশাল। দেখাশ্তনা করা এবং শিক্ষণরীতি সম্বন্ধে তাঁদের 
উপদেশাদি দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা। আগে যে-সব পাঠ্যপুস্তকের কথা 

উল্লেখ করেছি, ক্রমে সেগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য করাও তাদের অন্যতম 

কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলি যাঁতে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে, সেদিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। 

১৮। এদেশের লোক বা বিদেশী মিশনারীদের স্থাপিত যে-সব ভাল 

স্ধল আছে, সেগুলিকেও সাহাষ্য করা ও উৎসাহ দেওয়। প্রয্ন্েজন। 

কিভাবে তা কর! যেতে পারে পরিদর্শকরা তা নিজেরা বিবেচনা করে ঠিক 
করবেন। 

১৯। এইসব সরকারী স্কুলের আদর্শে শহরের ও গ্রামের অধিবাসীরা 

যাতে নিজেদের এলাকায় বিদ্যালয় স্কাপন করতে অনুপ্রাণিত হন, পরিদর্শকরা 

সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন ।-_-৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪ 

ছোটলাট হ্যালিভে এ-বিষয়ে তাঁর “মিনিটে যে অভিমত প্রকাশ করেন 

তার মূল অংশ এই :১২ 
“বাংলাদেশে অসংখ্য দেশী পাঠশালা আছে । এদেশের ও বিদেশের ছুই 

শ্রেণীর লোকের কাছে অন্ুসন্ধীন করে আঁমি জেনেছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা 

অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ ধাঁরা সেখানে শিক্ষা দেন তারা অধিকাংশই অতি 

অযোগ্য ব্ক্তি। (২ প্যারা) 
“এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাঁধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া 

উচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোটলাট ( টোমাসন ) এ-বিষয়ে যে 
পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমাদেরও তাই অন্ুনরণ করা৷ উচিত। এমন 

কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন কর! উচিত যা এই সব পাঠশালার কাছে আদর্শ 
স্থানীয় হবে। নিয়মিত ষদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এই মডেল 

স্থুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে পাঁঠশালার গুরুমহাশয়েরা যাতে অনুপ্রাণিত 
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হয়ে নিজেদেরও উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন তার স্থযোগ করে দেওয়া 
যেতে পারে । (২ প্যারা ) 

“এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 

অভিমত এই সঙ্গে পাঠালাম । সকলেই জানেন, বাংলাশিক্ষী প্রচারকার্ষে 

বিদ্ভাসাগর বহুদিন থেকেই বিশেষ উৎসাহী । সংস্কৃত কলেজে নতুন শিক্ষা- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং বিদ্যালয়ের পাঁঠোঁপযোগী অনেক প্রাথমিক পাঠ্যবই 

রচনা করে তিনি এক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন । (৫ প্যারা ) 

“বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি 

তা৷ মোটামুটিভাবে অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই 
১৮/88/8588 (৬ প্যারা ) 

'সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য ধাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, 
তাঁদের সকলের মত .এই যে, সরকারী মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ-দক্ষিণ। 

কিছু না থাকাই উচিত। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের 
মতন মডেল স্কুলগুলিও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পাঁরবে। 

€১৩ প্যারা ) 

“শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়াঁর জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনীয়তার 
কথা কিছু বলিনি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার ফলে এখন বেশ ভাল ভাল 

শিক্ষক গড়ে উঠছে। বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে বাংলাদেশে সংস্কৃত 

কলেজই নর্মীল স্কুলের স্থান অধিকার করেছে । (২৮ প্যার! )৮ 

হ্যাঁলিডের এই “মিনিট” পাঠ করলে পরিষ্ষার বুঝতে পারা যায়, তার 
প্রেরণার উৎস কোথায়? উৎস যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষা- 
চিন্তা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিষ্ভাসাগরের এই বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে 
হ্যালিডে, ছোটলাট হবার আগে থেকেই, শিক্ষাসংসদের সাস্যরূপে ঘনিষ্ঠভাবে 
পরিচিত ছিলেন । পূর্বে (৩০ জুন, ১৮৫২ ) হ্যালিডে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা- 

সংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ষে বিখ্যাত “নোটটি? শিক্ষাসংসদের কাছে 
প্ঠঠিয়েছিলেন (পূর্বের অধ্যায় ব্রব্য ), তার মধ্যে তার বাংলাশিক্ষার স্বপ্ন ও: 
ধ্যানধারণা এমন স্থন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঘা তার আর অন্য কোন 
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পরিকল্পনার মধ্যে হয়নি । হ্যালিডে তখন “নোটটির" সঙ্গে ঘষে মন্তব্য করে 

পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাংলাশিক্ষাদর্শের প্রতি তাঁর গভীর 
শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছিল। স্থৃতরাঁং বাঁংলাশিক্ষার ব্যাপারে হ্যাঁলিভে ষে 
বিষ্যাসাগরের মতামতেরই প্রতিধ্বনি করবেন, তাঁতে ১০০৮০০০৮৪০ 

হ্যালিডে তাঁর বাংলাশিক্ষার “মিনিটে? মন্তব্য করেন : 
“আমি জানি, মাথার উপর যদি কোন ইয়োরোপীয় পরিদর্শক বা কর্তা ন। 

থাকেন, তাহলে দেশীয় পরিদর্শকদের কাঁজকর্মের উপর খুব বেশী আস্থা বাঁখ। 

যায় না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসামান্য ব্যক্তি, এবং তিনি 
এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন । আমাদের এই মডেল 

স্কুলের “এক্সপেরিমেণ্টের” সম্পূর্ণ ভার তীর উপর দেওয়া হয়েছে দেখলে,আমি 
খুবই আনন্দিত হব। এএক্সপেবিমেণ্টের ফলাফল কি হয় তা দেখবার জন্য 
তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব, এবং আমি সত্যই মনে করি এ-কাঁজে তিনি সফল 

হবেন ।” 
শিক্ষাসংসদের সস্তদের মধ্যে অনেকেই__বামগোঁপাল ঘোষ, জেম্স 

কোলভিল প্রভৃতি-_এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন । বিষ্ভাসাগরের 

দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে তাদের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। “কিন্ত 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব পালন করে তিনি অতিরিক্ত কাজ 

হিসেবে নতুন মডেল স্কুলের প্রধান পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করুন, এ-বিষয়ে 
তাদের আপত্তি ছিল। তীর বলেন : “এই নতুন শিক্ষা-আন্দোলনের সঙ্গে 

বিদ্যাসাগরের যে-কোন দিক থেকে সংগ্লিষ্ট থাঁক। একাস্ত বাঞ্চনীয় । পাঠ্যবই, 
শিক্ষক ও স্কুলের স্থান নির্বাচনে, শিক্ষণপদ্ধতি নির্ধারণে এবং অন্যান্য নান। 

বিষয়ে তার উপদেশ খুবই মূল্যবান হবে।” একথা! বলেও, স্কুলের প্রধান 
পরিদর্শকের পদটি তাঁকে দিতে তাঁরা সম্মত হননি । এর মূলে ব্যক্তিগত কোন 
কারণ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। বিরোধী সদস্যর! সত্যই হয়ত মনে 
করেছিলেন যে বিদ্যামাগর এতগুলি দায়িত্বের গুরুভার একসঙ্গে বহন করতে 

পারবেন না। বিদ্যাসাগরের অফ্লুরস্ত কর্মশক্তি সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণা 
ছিল বলে মনে হয় না, তাই সাধারণভাবে তার সীমাবদ্ধতার কথাটাই তার! 
বেশী করে ভেবেছিলেন। হ্যালিভে অবশ্ট বিরোধীদের মতামত বিবেচ্য বলে 
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মনে করেননি, কারণ বিষ্ভাসাগরের উপর তাঁর অবিচলিত আস্থা ছিল। তাই 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দজ্রের নেতৃত্বেই তিনি বাংলাশিক্ষ। প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া 

বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। 

বাংলাশিক্ষা প্রচলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল ছুটি--উপযুক্ত বাল! 

পাঠ্যপুষ্তকের এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব । বিদ্যাসাগর তা বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করেছিলেন । সরকারী পোষকতার ফলে আঘিক অন্তরায় দূর হলেও, 
এ ছুটির অভাব দূর না হলে যে প্ররুত বাংলাশিক্ষার পথ কখনই প্রশস্ত হবে 
না, বিষ্তাসাঁগরের এ-যুক্তির যাঁথার্ঘ্য তখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলন্ধি 
করতেন । এ-বিষয়ে “সংবাদ প্রভাকর” সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন : ১০ 

আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাঁহেব সম্প্রতি শিক্ষা কৌন্সেলের 
অধ্যক্ষদিগের নিকটে এরূপ পত্র লিখিয়াঁছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের 

জাতীয় ভাষা! শিক্ষা! বিষয়ে যে যে নিয়ম প্রবর্তন করা আবশ্যক বোঁধ 

করেন, তাহারা অবিলম্বে তাঁহার রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন, কারণ তিনি 
বেহার অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পূর্বেই তাহা নির্ধারণ পূর্বক ভারতবর্ষীয় 

 গবর্ণমেন্টের সম্মতি গ্রহণ করিবেন, অতএব ইউনিবারসিটি, কাঁলেজ 
ও স্কুল ও নান) স্থানের বাঙ্গালা পাঁঠশালার বালকদিগের বাঙ্গালা 
ভাষানুশীলন বিষয়ে কি কি নিয়ম করা কর্তব্য, শিক্ষা কৌন্সেলের 
বিজ্ঞবর মেম্বারগণ তাহাতে আশ্ত মনৌষোগি হইবেন, এবং তাহার 
পরেই ত্াহারদিগের পটল তুলিতে হইবেক । 

বঙ্গভাষাঙ্গশীলন বিষয়ক নিয়ম নির্ধীরণের পূর্বেই শিক্ষক ও পুত্তক 
নিরূপণ কর! উচিত, উপযুক্ত শিক্ষক ও পুস্তক ব্যতীত শিক্ষার আধিক্য 
হইতে পারে না, অধুনা গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিষ্ভালয়ে যে সমস্ত বাঙ্গাল! 
পুস্তক পাঠার্থ ব্যবহৃত হুইয়! থাকে, আমরা তাহার সমুদয়ের প্রশংসা 
করিতে পারি না» পুস্তকার্দি পরিবর্তন করা অগ্রেই উচিত হইতেছে; 

এবং কতকগুলিন পাঠোপযোগি নৃতন পুস্তকেরও আবশ্যক আছে... 
রেবরেগ্ড কৃষ্ধমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষ্যাঁকল্পজ্রম পুস্তকও 

ততন্্রপ বলিতে হইবেক, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
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যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদিগের 

শিক্ষার উপযোগি হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প ষে তৎ্পাঠে 

কোনরূপেই শিক্ষার আতিশধ্য হইতে পারে না। 
আমাঁরদিগের বন্ধুবর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্ত মৃহাশয়ের বিরচিত 

চারুপাঠ ছুই খণ্ড ও বাহা বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 

পুস্তক সর্ববিধাঁয়েই উত্তম হইয়াছে, কিন্তু কি পরিভাপ! শেষোক্ত 
পুস্তকের অধিকাংশ কুন্ধ সাহেবের পুস্তক হইতে অন্থবাদিত হওয়াতে 

শিক্ষা কৌন্সেল তাহা গ্রাহ করেন নাই, যাহা হউক এঁ- বিষয়ে 

বিষ্াসাগর মহাশয় যাহা বলিবেন তাহাই গ্রাহ্হ হইবেক, তাহার 
বিশিষ্ট রূপ বিবেচন। করা অতি আবশ্তক হইতেছে।'.*"."আমারদি্োর 

বিজ্ঞ সহযোগি চন্দ্রিকা সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট 

হইয়াছে, শিক্ষা সমাজের অধীনস্থ কণ্চাঁরিগণের মধ্যে শ্রীযুত ঈশরচন্্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উপযুক্ত ব্যক্তি, সংস্কৃত, বাঙ্গাল৷ ও ইংরাজীতেও 
তিনি বিলক্ষণ সুপপ্তিত, কিন্তু তিনি একাকী কোন দিক রক্ষা 

করিবেন । 

বাঙ্গলা ভাষ শিক্ষা বিষয়ে অধুনা যে যে অনিয়ম আছে তাহার 
কিয়দংশ আমরা উপরে লিখিলাম"**বিলাতের কতৃপক্ষমহাশয়ের। জাতীয় 

তাষাচুশীলন নিমিত্ত যখন প্রচুরার্থ ব্যয় করণে সম্মত হইয়াছেন তখন 

তদ্বিষযয়ক নিয়মাদি সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করা কৌম্মেলের পক্ষে ৪৪ 
আবশ্যক হইয়াছে । 

“সংবাদ প্রভাকর+ লিখেছেন, *শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যালাগর মহাশয় অতি 
উপযুক্ত ব্যক্তি, কিন্ত তিনি একাকী কোনদিক বক্ষা করিবেন।” উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে অনেক সময় “একাকীই' সামাজিক সমন্তার সামনে নির্ভয়ে ঈাড়াতে 

হয়। তা ছাড়া, সমাজে প্রায় সব সময়েই বড় বড় কথ! বলার লোক যত 

বেশী পাওয়া যায়, কাজ করার লোক সেই তুলনায় ছ-চার জনও পাওয়া 
যায় কি না সন্দেহ। বিষ্যাসাগরের যুগও এর ব্যতিক্রম ছিল না, প্রকৃত 

কাজের লোকের তখনও বেশ অভাব ছিল। হ্যালিভে একথা ভালভাবেই 
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বুঝেছিলেন বলে সংসদের বিরোধী সদস্যদের মতামত বিশেষ গ্রাহ করেননি । 
তিনি বিদ্যাসাগরের উপরেই বাংলাদেশে মডেল স্কুলের স্থান নির্বাচনের ভাব 
দিলেন । বিগ্যাসাগরকে এই কাঁজের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে বেড়াতে 
হয়েছিল । ৩ জুলাই, ১৮৫৪ তিনি ছোটলাট হ্যালিডেকে একটি রিপোর্টে 

জানান .যে ২১ মে থেকে ১১ জুন পর্ধস্ত, সংস্কৃত কলেজের ছুটির সময়, হুগলী 

জেলার শিয়াখালা, বাঁধানগর, কৃষ্ণনগর, ক্ষীরপাই, চন্তরকোণণ, শ্রীপুর, 
কামারপুকুর, রাঁমজীবনপুর, মায়াপুর, মলয়পুর, কেশবপুর, পাঁতিহাঁল ভ্রমণ 

করেছিলেন, এবং স্থানীয় অধিবাসীদের স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ 
লক্ষ্য করেছিলেন। আগ্রহ তাদের এত বেশী যে অনেকে নিজ খরচাঁয় 

স্কুল্গৃহ নির্মাণ করে দিতে সম্মত হন। সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরিয়ে আসার 

জন্য তিনি হুগলী জেলার অন্যান্ত স্থানে অথব। নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪-পরগণ। 

জেলাতে যেতে পারেননি । যেতে ন! পারলেও তিনি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার 

ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রামের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ 
করেছেন। শেষকালে তিনি লিখেছেন, বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনুমতি 

পাওয়া গেলে স্কুলঘর নির্মাণের জন্য দু-তিন মাস অপেক্ষা না করে, আমার 

নির্বাচিত স্থানগুলিতে অবিলম্বে ষেন স্কুল খোল! হয়।১৪ 

ঠিক এই সময়, ১৯ জুলাই ১৮৫৪, “বোর্ড অফ্ কণ্টেনলের” সভাপতি স্যর 
চার্লস উড. (0781195 ৬৬০০৫) ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে তার বিখ্যাত 

“ডেসপ্যাচ” পাঠান । এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এই “ডেসপ্যাচ* একটি 

এঁতিহাসিক সনদের মতন। ভারতীয় এডুকেশন কমিশন (১৮৮২) এই 
ডেসপ্যাচের' উদ্দেশ সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করেছেন :১« 

১। শিক্ষাসংক্কান্ত সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনায় অপ স্বতন্ত্র একটি বিভাগ 

গঠল করা দরকার । | 
২। - প্রেসিডেন্সি টাউনগুলিতে একট করে “ইউনিভার্সিটি? বা বিশ্ববিদ্ালয় 

স্থাপন কর! দরকার । 

৩। সকলশ্রেণীর স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং 
দেওয়। প্রয়োজন এবং তার জন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। 
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৪। বর্তমানে যে-সব কলেজ ও হাই-স্থল আছে সেগুলি রক্ষা কর এবং 

তাদের সংখ্যা বাড়ানো আবশ্তক। 

৫। নতুন মধ্য-বিদ্যালয় (1৭1 3০%০০15১ স্থাপন করা প্রয়োজন । 

৬। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংল। পাঠশাল। ও অন্থরূপ অন্যান প্রতিষ্ঠান- 

গুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত। 

৭। স্কুল-কলেজকে প্রয়োজন মতন সরকারী "গ্রাণ্টঃ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । 

চার্পস উডের এই শিক্ষা-সনদ এদেশে পৌছবাঁর পর আগেকার শিক্ষা- 
সংসদের (0০93761] ০৫ ঢ'0852:1079) বদলে “ডিরেক্টর অফ. পাবলিক 

ইনস্্রীকশন? (101050601০6 001511০ 11750:0০60012) নিযুক্ত হন এব্ং অল্প- 

কালের মধ্যেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মা্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, বিষ্যাসাঁগর তাঁর স্দস্ ছিলেন, 
এবং বিশ্ববিচ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর তিনি তার 'ফেলো মনোনীত হন ।১৬ 

১৮৫৩ সালে যখন নতুন করে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানিকে সনদ দেওয়ার 
প্রশ্ন ওঠে তখন ভারতে কোম্পানির শাসনের ফলাফল ও অন্যান্য সমস্যা 
অনুসন্ধানের জন্য লর্ড ও কমন্সসভার ছুটি “সিলেক্ট কমিটি; গঠিত হয় এই 
“সিলেক্ট কমিটি” বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু পদস্থ ব্যক্তির কাঁছে থেকে নানাবিষয়ে 

যে-সব বিবৃতি ও আবেদনপত্র পাঁন, তাঁর অধিকাংশই এঁতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। 

এই সময় শিক্ষা বিষয়ে বাংলার শিক্ষাসংসদের প্রেসিডেণ্ট চার্লস ক্যামেরন 
(010511655 [795 08:61:07) যে আবেদনপত্রটি পাঠান, আমাদের দেশে 

ইংরেজীশিক্ষার ইতিহাসে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ক্যামেরন ভারতীয় 
কৌন্সিলের চতুর্থ সদস্, ভাঁরতীয়' ল” কমিশনের সভাপতি এবং বাংলাঁদেশের 
শিক্ষাসংসদের সভাপতি ছিলেন । ক্যামেরন লেখেন :১৭ 

“শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে ভারতীয় যুবকদের ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার ইচ্ছা! ও ক্ষমতা কতখানি আছে, তা জানবার আমার যথেষ্ট 
সুযোগ হয়েছে । তাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে ভাল শিক্ষা পেয়েছে তাঁর 

কোম্পানির সিবিল ও মেডিকাল সাভিসের, অথবা অন্তান্ত বিগ্যাবৃত্তির 
কতখানি উপযুক্ত তাও আমি বিশেষভাবে জানি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও 

নু 
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বিজাশিক্ষার পথে অন্তরায়ও আছে অনেক । তার প্রধান কারণগুলি 

এই : 
১। প্রথম কারণ, ব্রিটিশ-ভাঁরতে ইয়োরোপের মতন কোন বিশ্ববিষ্ঠালয 

নেই ষ! শিক্ষার জন্য “ডিগ্রী” দিতে পারে । 
২। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের যার! ইয়োরোপীয় বিদ্যাশিক্ষ! 

দেন তাঁর! কোম্পানির কোন কভনণ্টেড সান্ডিসে নিযুক্ত নন। সেইজন্য 

তাঁরা বিদ্বান ও প্রতিভাবান হলেও, ছাত্রদের কাছে ভাদের সেরকম সামাজিক 
মর্ধাদ। নেই। 

৩। তৃতীয় কারণ, ভারতীয় যুবকদের জাতিধর্মনিধিশেষে ইংলগ্ডে গিয়ে 

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের কোন স্থযোগ নেই । এই কাঁরণে আমার নিবেদন এই যে-_ 
ব্রিটিশ-ভারতে একটি ব৷ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক । 
সিবিল ও মেডিকাঁল সাভিসের মতন শিক্ষাবিভাগেও কভ্নণ্টেড সাতিসের 

প্রবর্তন কর। হোক। 

ইংলগ্ডে এমন ছু-একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হোক যেখানে, এদেশের যুবকরা 
কভনণ্টেড সাভিসের উপযুক্ত হবার মতন শিক্ষা পেতে পারে। 

ক্যামেরনের এই আবেদনপত্রের গুরুত্ব তার এই সব দুরদর্শা শিক্ষাসংক্রাস্ত 
প্রস্তাবের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে । শিক্ষাকে ক্যামেরন কেবল বিদ্যাচ্চার 

বিশুদ্ধ বাসনার দিক থেকে, অথব। অন্তরের অনাবিল প্রেরণার দিক থেকে 

বিচার করেননি । তিনি প্রধানত ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-শাসনের 

প্রয়োজনীয়তার দ্রিক থেকে শিক্ষার উপযোগিতা বিচার করেছেন। তাই 

প্রকৃত শিক্ষার কথা তিনি আবেদনপত্রে প্রায় একেবারেই উল্লেখ করেননি, 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের ডিগ্রীর কথা বলেছেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট “মার্কা” বা ডিগ্রী 

দিতে পারে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অভাঁব বোধ করেছেন বলেই তিনি 

বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে কভনণ্টেড সার্ভিসের 
এবং ইংলগ্ডের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি এ একই কারণে অনুভব 
শকরেছেন। ক্যামেরনের প্রস্তাবিত পথেই পরবর্তীকালে. দেশে ইংরেজী শিক্ষ| 
ও উচ্চশিক্ষা ছুয়েরই অগ্রগতি হয়েছে, এবং আসল শিক্ষ! যাই হোঁক, তার ফলে 



বাংলাশিক্ষ। ্ | ৯৯ 

দেশে গডিগ্রীধারী” শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে, ডিগ্রী হয়েছে কেবল 

চাকুরির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় পাসপোর্ট । এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভ্রপ 
করে বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময় বলেছিলেন : “আমাদের যে-সব ছেলে 

আছে, তাদের কাঁছ থেকে আমরা মাহিন! নিই, পাঙ্খা ফি নিই, একজীমিনেশন 

ফি নিই, নিয়ে কলের দোঁর খুলি, দেখাইয়। দিই এইখানে মাষ্টার আছে, 
এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে 

চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দৌয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। 

বলিয়৷ তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়! দিয় চাবি ঘুরাইয়। দিই । কিছুকাল 

পরে কলে তৈয়ারী হইয়। তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এপ্টে ক্স হইয়া, 

কেহ এল. এ. হইয়া, কেহ বি.এ. হইয়া, কেহ-বা৷ এম. এ. হইয়া! বেরোয়। কিন্তু 

সবাই লেখে [1195 ; এক পাকের তৈরি কিনা 1”১৮ 

চাঁলম উডের ভেসপ্যাঁচের মধ্যে ক্যামেরন-নীতিরই জয় ঘোষিত হয়। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্্রাকশন ইত্যাদি প্রধানত 
ইংরেজী উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বাংলাশিক্ষা। অনাদৃত 
ও উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বোক্ত “সিলেক্ট কমিটির” কাছে হ্যালিডে 
এদেশে ইংরেজীশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে এক বিবুতি প্রসঙ্গে বাংলাশিক্ষার প্রতি” 
সরকারী উদ্বাসীনতার কথ! উল্লেখ করেন। তিনি বলেন : ১৯ “[)65 35 
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মাতৃভাষা! বাংলাশিক্ষা' সম্বন্ধে হ্যাঁলিডের প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন 
বিদ্যালাগর। একথা আগে বলেছি। তাই নতুন সরকারী নির্দেশ অশ্নুসারে 
যখন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রীকশন ( ডি. পি, আই. ) নিযুক্ত হন, তখন 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের উপর বাংল! শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান 
পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়ার অস্থ্বিধা হয়। কলেজের কাঁজ করে বিষ্যামাগর 
অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে বাংল! মডেল-বিষ্ভালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য বাইরে 
ষেতে পারেন, এ-স্বন্ধে বড়লাটের বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু কলেজের 
অধ্যক্ষ থাকা-কালে তাকে এই সব বিষ্যাঁলয়ের স্থপারিপ্টেণ্ডেট নিযুক্ত করাতে 
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তাঁর আপতি ছিল। বাংলার ছোঁটলাট হ্যালিডে অবশ্ঠ মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন 
ষে বিদ্যাসাগরের মতন একজন উদ্যোগী চিন্তাশীল ব্যক্তির আস্তরিক সহ- 

ঘোঁগিত ছাঁড়া বাংলাশিক্ষার কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না। সেইজন্য 
তিনি নতুন ডি. পি. আই.-কে অনুরোধ করেন যেন অস্তত গোড়ার দিকে 
কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগরকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ডিরেকটরকে 

একখানি পত্রে লেখ। হয় : *০ 
“শিক্ষীবিভাগের নতুন ব্যবস্থা সত্বেও, অন্তত কিছুদিনের জন্য পণ্ডিত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন একজন গুণী ব্যক্তিকে বাংলাশিক্ষা পরিদর্শনের 
কাজে নিযুক্ত কর! উচিত বলে ছোঁটলাট মনে করেন। ছোঁটিলাঁটের অনুরোধ, 

সংস্কৃত কলেজের কাজকর্মে কোনরকম বাধার স্যষ্টি না করে কি উপায়ে 

বিচ্ভাসাগরকে বাংলা স্কুল-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানো যায়, সে-সন্বদ্ধে ডিবের 
যেন চিন্তা করেন ।” (২৩ মার্) ১৮৫৫) 

এই পত্রের উত্তরে ডি. পি. আই. প্রস্তাব করেন যে স্থায়ী কর্মচারী মিঃ 

প্র্যাটকে না পাওয়া পর্যস্ত বিদ্াসাগরকে অস্থায়ীভাবে “ইন্সপেক্টর অফ স্কুলের, 

কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এপপ্রস্তাব ছোটলাট হ্যাঁলিডের 
পছন্দ হয়নি। তিনি তার “মিনিটে লেখেন :২১ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাঁগরকে অস্থায়ীভাবে কাঁজে নিযুক্ত করে 
কোন লাভ নেই। তিনি একজন অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, সেইজন্য 
বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি দৃঢ় মতামতও আছে। যদি তাঁকে 
তার নিজের মতামত অন্্যায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়, 
তবেই তিনি উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন, এবং নিজের বিচারবুদ্ধি 
খাটিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্ষে পরিণত 

করতে । তিন মাস বা তিন সপ্তাহ পরে মিঃ প্র্যাট যখনই আসবেন 

তখনই তাকে বিদায় নিতে হবে, এরকম কোন শর্তে তাকে নিযুক্ত 
_ করলে তিনি কোন কাঁজ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না । 

আমার বাংলাশিক্ষা সম্বন্ধে ষে পরিকল্পনা ভারত-সরকাঁর অহুমোঁদন 
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জেলাগুলিতে নতুন বাংলা শিক্ষাব্যবস্থাকে কাঁজে পরিণত করবার জন্য 
নির্দিষ্ট বেতনে যদি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রতিনিধি-সাঁবইনস্পেক্টর নিযুক্ত 
কর] হয়, তা হলে তাতে আমি অন্তত কোন আপত্তির কারণ দেখি 

না। মিঃ প্র্যাটেরও তাতে কোন 'অস্থুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় 

না, কাঁরণ ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছাড়াও এমন অনেক ইংরেজী ও ইলবঙ্গ 

সকল ও কলেজ এইসব জেলায় আছে যা তিনি দেখাশুনা করতে 

পাঁরবেন। ইনস্পেক্টররূপে কাঁজ করবাঁর তার যথেষ্ট স্থযোগ থাঁকবে। 

বাংলাশিক্ষার সমস্যা, আমি মনে করি, একটি অত্যন্ত গুরুত্ুপূর্ণ 
সমস্ত । অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করে এ-সম্বন্ধে আমি যা ঠিক 
করেছি তাই আপাতত সবচেয়ে কার্কর বলে মনে হয়। কিন্ত 
সেই পরিকল্পনাকে প্রথম রূপ দেবার সময় যদি তাঁর একজন প্রধান” 
উদ্্যোগীকে এমনভাবে কাজে নিযুক্ত কর! হয় যাতে তা বাঁধা পেতে 
পারে, এমনকি একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তা হলে সেটা রীতি- 

মত আফশোসের কারণ হবে। 

এর পর বাংলা-গবর্ণমেণ্ট ডি. পি. আই.-কে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন :২২ 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মতন একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ছোটলাট* 
কোন অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করাঁর বিবোধী। বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে 
এত অল্পদিনের মধ্যে পণ্ডিত কিছু কাজ করে উঠতে পারবেন বলে 

মনে হয় না। তাঁর চরিত্র ও গুণ বিচার করে এইভাবে তাকে কাজে 

নিয়োগ করাও অন্যায় হবে। যে-কোন মুহূর্তেই তাকে বিদায় করে 
দেওয়া ঘেতে পারে, এরকম শর্তে তাকে নিয়োগ করলে তার প্রতি 

সরকারের অবিচার করা হবে। 

সেইজন্য ছোটলাটের মত এই যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে এখনই 
ষেন অনুমোদিত ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 

তার সঙ্গে এবিষয়ে পরামর্শ করে, কলকাতা শহরের কাছাকাছি 
তিন-চাঁরটি জেল। তার কর্সক্ষেত্ররপে বেছে দেওয়া হোক। তাতে 
এই 'সময় অন্তত পণ্ডিতের কলেজের কাজকর্মে কোন অন্থবিধা 
হবে ন1।.."সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের বেতন ছাঁড়। পণ্ডিতমহাশিয়কে 
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এই কাজের জন্য মাসিক ২০০২ টাকা বেতন ও যাতায়াতের খরচ দেওয়া 
হোক। 

ছোটলাট হ্যালিডের এই যতাঁমত জানতে পেরে ডি. পি. আই. 
বিছ্াসাগরকে ডেকে পাঠান এবং তীর সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা 

করেন। হ্যালিডের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে দক্ষিণ-বাংলার বি্যালয়গুলির 

সহকারী-ইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত কর! হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের 
কাজ ছাড়াও, ১ মে ১৮৫৫ থেকে তিনি এই কাজের জন্য ২০০ টাঁক৷ 

উপরি মাসিক বেতন পেতে থাকেন। 
বিদ্যাসাগরের কাঁজের উৎসাহ অফুরন্ত, বিশেষ করে সেই কাজ যদি 
তার মনের মতন কাঁজ হয়। সমস্ত মনপ্রাণ তিনি সেই কাঁজে সমর্পণ 
তো করতেনই, তাঁর জন্য অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রম করতেও কুম্তিত 

হতেন না। আযামিস্ট্যান্ট-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নিজের পছন্দ 
মতন কয়েকজন সাঁব-ইন্স্পেক্টর বেছে নিলেন এবং মডেল-স্কুল স্থাপনের 

উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য ভীদের গ্রামাঞ্চলে পাঠালেন। হরিনাথ 

"বন্দোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহোঁদর 
দীনবন্ধু ন্যায়বত্বকে তিনি সাব-ইনস্পেক্টর মনোনীত করেন। এদের বেতন 

হয়, পথখরচ ছাঁড়া, মীসিক ১০০৯ টাকা । 
বিদ্ভাসাগরের প্রধান কাঁজ ছিল এইসব মডেল-স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষক 

নির্বাচন করা। প্রকৃত গুণী শিক্ষক না হলে বাংলাশিক্ষার সমস্ত পরিকল্পন। 

ও প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে তা তিনি জানতেন। অথচ স্থযোগ্য শিক্ষক 
পাওয়াও তখন এক রীতিমত সমস্তা ছিল। তাই তীর প্রথম লক্ষ্য হল, 

যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন। সেই উদ্দেশ্তে তিনি সংস্কৃত কলেজে বাঁংলা-শিক্ষক 
মনোনয়নের জহ্য একটি পরীক্ষা! নেওয়া হবে বলে মে মাসে (১৮৫৫) 

বিজ্ঞপ্তি দেন। কাছাকাছি স্থান থেকে প্রায় ছুই শতাধিক . পদপ্রার্থী 
পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল দেখে বোঁঝা গেল, অন্তত আরও কিছু 

বেশী শিক্ষা না পেলে প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই মডেল-স্কুল পরিচালনার 

দ্বায়িত্ব নিতে পারবেন না। এই সময় শিক্ষকদের শিক্ষাবিষয়ে ট্রেনিং 
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দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাঁও তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। শিক্ষকদের 
একটি ট্রেনিং স্কুল বা নর্মাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছাও হয় তীর। পূর্বে হিন্দু- 

কলেজের সঙ্গে “পাঠশালা” নামে একটি বাংলা-স্থল ছিল। ১৮৪৩ সালে 

“বেঙ্গল স্পেক্টেটর” পত্রিকা এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার পরে লিখেছিলেন :২* 

উক্ত পাঠশালায় পাঠনারস্ত হইবামাত্র ভূরি ২ বিষ্তার্থীগণের শিক্ষার 
নিমিত্ত প্রার্থনার গোলযোগ হইল, পরে কতিপয় শিক্ষক ও গুরুমহাশয় 

নিযুক্ত হইলে বালকদিগের শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক পাঠ্যপুস্তক অবধারিত হইল 
_ এবং একজন মান্য ক্ষমতাপন্ন সংস্কৃতশাস্ত্রের পারদণি মহাঁশয় পাঠশালার 

রক্ষণাবেক্ষণার্থে ও ছাঁত্রগণের প্রতি নীতিবিষ্ভার উপদেশার্থে নিযুক্ত 

হইলেন...পরে কতিপয় বাঙ্গল। পুস্তক রচিত হইয়। মুদ্রাস্কিত হইন্স এবং 
ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার কোন ২ শাখা! বিষয়ক গ্রন্থ প্রস্তত 
করণার্থে কতিপয় ব্যক্তির'*.ভাবার্পণ হইল এবং নিরস্তর বিদ্যালয়ের 

উন্নতির অনুসন্ধান হইতে থাকিল..' 

১৮৪৩ থেকে ১৮৫৩ সাল, এই দশ-এগাঁর বছরের মধ্যে হিন্দুকলেজের 
এই পাঠশালার কল্যাণে বাংলাশিক্ষার বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি । *১৮৪৩. 

সালেই পাঠশালার অবনতি লক্ষ্য করে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর, লিখেছিলেন : 
“পূর্বে এই পাঠশালায় প্রায় পঞ্চশত বিদ্যার্থী ছিল কিন্তু এক্ষণে বালকদিগের 
পিতামাতা ও অভিভাবকেরা অনেকে পাঠশালা হইতে স্ব ২ বাঁলকর্দিগকে 
বাহির করিয়া লইতেছেন এখন তীহাঁদের বৌধ হইয়াছে যে পাঠশালায় এক 
বৎসরে ঘত শিক্ষ। হয় বাঁটীতে শিক্ষকের নিকটে অধ্যয়ন করিলে ৩ মাসের 

মধ্যে ততোধিক শিক্ষা হইতে পারে; আমাদের বোধহয় উক্ত বিদ্যালয়ের 
কাঁ্ধ্যাদি উত্তমরূপে অবলোকিত না হওয়াতেই এই খেদজনক দুর্ঘটনা উপস্থিত 
হইয়াছে, এক্ষণে এই বিষ্ভামন্দিরে ১শত মাত্র বালক আছে।” ১৮৫৫ সালের 
মধ্যে পাঠশালার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হয়েছিল তা সহজেই কল্পনা 
করা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল এই পাঠশালাটিকে নিজের 

তত্বাবধানে রাখা । তিনি ভি. পি. আই.-কে জানান, পাঠশালাটি তাঁর বিশেষ 

কাজে লাগবে । খাঁর! গ্রামাঞ্চলের স্কুলের শিক্ষক হতে চাঁন তাঁরা এই 
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পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিচীলনব্যবস্থা দেখে অনেক কিছু শিক্ষা করতে 

পারেন ? মধ্যে মধ্যে নিজেরা ক্লীসের ছাত্রদের পড়িয়ে এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা 
অর্জন করতে পারেন। ১৮৫৫, ২ জুলাই তারিখের একটি পত্রে বিদ্যাসাগর 
তাঁর নর্মাল স্কুল স্থাপনের উদ্দেস্ত স্পষ্ট করে ডি. পি. আই.-কে জানান । 
তিনি লেখেন : ৪ 

নর্মাল স্কুল হলে, আমার ইচ্ছা, “তত্ববোঁধিনী* পত্রিকার সর্বজনখ্যাত 

সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে 

আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর বাংলা-লেখক খুব অল্পই আঁছেন। যে ছু-একজন 

উৎকৃষ্ট লেখক আঁছেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম । ইংরেজীতে তাঁর যথেষ্ট 

জ্ঞান আছে, এবং সাধারণজ্ঞানের তথ্যাদিও তার আয়ত্তে। শিক্ষকতার 

কাজেও তিনি দক্ষ। আমার ধারণা, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বর্তমানে 
পাবার কোন সম্ভাবন। নেই ।"..দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে আমি পণ্ডিত মধুস্থদন 
বাচস্পতির নাম উল্লেখ করছি ।” 

বাংলা-স্কুলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব করেই তখন বোধ 
করছিলেন। বাঁংলা-পাঠ্যপুস্তকের মতন বাংলা-শিক্ষকেরও অভাব ছিল। 

বাংলা-সরকার এবং ডি. পি. আই. উভয়েই সেইজন্য বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব 
অনুমোদন করেন । ছয় মাঁস অন্তর যদি ৬০ জন করে গুণী শিক্ষক স্কুল থেকে 

তৈরি হয়, তা৷ হলে তার জন্য মাসিক ৫০২ টাকা ব্যয় এমন কিছু বেশী 
নয়। ১৮৫৫, ১৭ জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে একটি নর্মাল স্কুল খোলা 
হয় ।২« 

নর্মাল স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র কোন বাড়ি না পাওয়া যাওয়াতে সকালে দুঘণ্টা 
করে সংস্কৃত কলেজে ক্লাস হত। স্কুলটি ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ- 

শ্রেণীর ভার ছিল প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্তের উপর, এবং নিয়শ্রেণীর 
ভার ছিল মধুস্থদন বাচস্পতির উপর। স্থল আবস্ত হয় ৭১টি ছাত্র নিয়ে, তার 
মধ্যে ৬ জনকে মাসিক পাঁচ টাক। বৃতি দেওয়। হয়। ১৭ বছবের কম 

অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সের ছাত্র ভর্তি করা হত না। বোধোদয়, 
নীতিবোধ, শকুস্তলা, কাঁদদ্বরী, চারুপাঠ ও “বাহ্বস্ত' ছাত্রদের পড়ানো হত। 
ভূবিষ্ঠা, পদার্থবিষ্া ও জীববিষ্ভাও ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। মাসে-মাঁসে পরীক্ষা 
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হত, এবং অমনোযোগী ও অক্ষম ছাত্রদের তাঁড়িয়ে দেওয়া হত। কৃতী 
ছাত্রদের নিযুক্ত কর] হত শিক্ষকের কাজে । 

১৮৫৬-এর জানুয়ারি মীসের মধ্যে বিছ্যাসাগর তার এলাকায় প্রত্যেক 

জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে 

পঞ্চাশ টাকা করে খরচ পড়ত । গ্রামবাসীরা নিজেরা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের 

ব্যয় বহন করতেন । ভি. পি. আই.-এর নির্দেশ ছিল, ৬ মাল পর্যস্ত ছাত্রদের 

কাছ থেকে বেতন নেওয়। হবে না, তারপর সম্ভব হলে কিছু-কিছু বেতন 

নিতে হবে। | 
সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারটি জেলার মডেল-স্কুল ও বাংল! পাঠশালা, 

সবগুলি একসঙ্গে তত্বাবধান করাঁর ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। ভারত 
সরকারের নির্দেশে, যে-পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তার নাঁম হল-_দক্ষিণ- 
বাংলার বিদ্যালয়ের ম্পেশীল-ইনস্পেক্টর ।২৬ তীর উৎসাহের দ্দীপশিখা যেন 
একসঙ্গে বহু গুরুদায়িত্বের চাপে আরও উজ্জল হয়ে জলে উঠল । তাঁর 

উৎসাহ দ্বিগুণ হল, এবং মনে হল যেন তাঁর কর্মশক্তি অপরিসীম । তাঁর 

অফুরস্ত উদ্যমের অনির্বাণ দীপশিখা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাংলাশিক্ষাঁর ক্ষেত্র 
আলোকিত করে তুলল। বিদ্যাসাগর জানতেন, হাঁডডিঞ্ের প্রচেষ্টা আর্গে 
কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে । আন্তরিকতার সামান্য অভাব ঘটলে তার গ্রচেষ্টাও 

ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোন কাজ আরম্ভ করবার সময় তাঁর 

ফলাফলের বা ব্যর্থতার চিন্তায় তিনি কখনও মুশ.ড়ে পড়েননি । বিদ্যাসাগরের 

বয়স তখন ৩৫-৩৬ বছর, পূর্ণ যৌবনকাঁল বলা চলে । যৌবনের সমস্ত উদ্যম 
তিনি এইসময় শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়োগ করেন। ব্যর্থ 

কোন ক্ষেত্রেই তিনি হননি । বাংলাশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার ডিন 

বছর পরে তিনি তার রিপোর্টে লেখেন :২৭ 

বাংলাদেশের মডেল-স্কুলগুলি প্রায় তিন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই 
অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের বেশ আশাপ্রদ উন্নতি হয়েছে । ছাত্ররা সব 
বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছে। বাংলাভাষায় তাদের বেশ দখল আছে 
দেখেছি । প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তার বেশ জ্ঞানলাভ করেছে । 
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যখন এই কাজ আরম্ভ করা হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন যে গ্রামের লোৌকের। মডেল-স্থুলের মর্ম বুঝতে পারবে না। 

কিস্ত স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দূর করেছে। যে-সব গ্রামে স্কুল 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব গ্রামের ও তার আঁশপাঁশের গ্রামবাসীরা 

স্কলগুলিকে আশীর্বাদ বলে মনে করে, এবং তার জন্য তারা সরকারের 

কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা দেখলে 

তা পরিষ্কার বোঝ যায় । 

আধুনিক যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে শহর ও নগর । 
উপেক্ষিত গ্রাম অশিক্ষার অন্ষকারেই বন্দী থাকে'। শহর-নগরের মুখের 

দিকে চেয়ে-চেয়ে গ্রামের মানুষকে কতকাল ধরে যে অজ্ঞতার অভিশাপ বহন 
করতে হয় তার ঠিক নেই। আধুনিক যুগের ম্ধাদার ছুটি মানদণ্ড বিত্ত ও 
বিষ্ভা থেকে গ্রাম বঞ্চিত হয় এবং ক্রমে শহর ও গ্রামের ব্যবধান ছুত্তর 

হতে থাঁকে। শিক্ষা-সংস্কতির আলোক ধীরে ধীরে শহর থেকে গ্রামের 

দিকে বিচ্ছুরিত হয়। উনিশ শতকে এই বিচ্ছুরণের পথ, বাধাবিক্লের বন্থ 
কাটা পরিষ্কার করে যাঁরা খানিকটা সুগম করেছিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগর নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম । কেবল আধুনিক শিক্ষার আলোক 
নয়, মাতৃভাষা বাংলাকে সেই শিক্ষার যোগ্য বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করার বার্তা 
তিনি গ্রামবাসীদের শুনিয়েছিলেন। | 

বাংলাদেশের গ্রামে আধুনিক শিক্ষার আলোক বিদ্ভাসাঁগরই ষে প্রথম 
বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন তা! নয়। তার আগে খ্রীষ্টান মিশনারীর। পথ 
দেখিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার গ্রামাঞ্চলে (হুগলী, চচুড়া) উনিশ 
শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে প্রতিষ্িত পাত্রী রবার্ট মে'র পাঠশালাগুলির 
কথা৷ মনে পড়ে । বর্ধমীন অঞ্চলে ক্যাপটেন জেমস স্টার্ট এই সময় কয়েকটি 

পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। শ্রীরামপুর অঞ্চলে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের 
উদ্ভমও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে তত্ববোধিনী 

'"সভার পাঠশালার কথাও স্মরণীয়। হাঁডিঞ্ের বঙ্গবিগ্ভালয়গুলির কথাও 
ভোল। যায় না। বিষ্যাসাঁগরের আগে বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারের এত 
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প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি । কলকাতা! শহরের বাইবে একটা বৃহত্তর সমীজ- 
বৃত্তের মধ্যে এইসব প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ মানুষের মনে 

জেগেছিল। কিস্তু সেই আগ্রহের বীজ অল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেত» 
কোন ফসল ফলত না, যদি বিষ্যাসাগর পরবর্তাকালে এইভাবে বাংলাশিক্ষার 

ক্ষেত্রে মডেল-স্কুলের পরিকল্পনা নিয়ে অবতীর্ণ না হতেন । মিশনারীদের চেষ্টা 

অবশ্ঠই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁদের ধর্ম-নীতিশিক্ষ! দীনের অত্যুৎ্সাহটাই জ্ঞান- 
দানের চেয়ে বৃহত্তর সত্য ছিল। তা ছাড়া, বিদেশী পান্রীসাহেবর। বাংলার 
গ্রামবাসীদের শিক্ষক হিসেবে কতখানি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বা হতে 
পেরেছিলেন, তাঁও ভাববার বিষয়। এছাড়া কলকাত। শহরের বাইরে, ছোট 
ছোট নগরের সীমানার মধ্যে, এবং তার আশেপাশে, পাত্রীসাহেবদের শিক্ষা- 
দানের উদ্যম অধিকাংশই ব্যয় হয়েছে । এই. ভৌগোলিক সীমানার বাইরে 
বাংলা মডেল-স্থুল প্রতিষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলের সুদুর অভ্যস্তরে পর্যস্ত, বিষ্াসাগর 
আধুনিক শিক্ষার কম্পমান দীপশিখাটি সযত্বে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
সেই কম্পমান শিখা স্থির হয়ে জলে উঠতে অনেক সময় লেগেছে । অনেক 

ঘৃণিবাত্যায় শিক্ষার সেই ক্ষীণ শিখাটি মধ্যে মধ্যে নিভ-নিভ হয়েছে । কিন্তু 
ষে-শিক্ষার আলোকবতিকা বিগ্ভাসাগর নিজের হাতে বাংলার গ্রামে 
জ্বেলেছিলেন, আজ থেকে শতবর্ষ আগে, তা! পরবতাঁকাঁলে একেবারে নিভে 
যায়নি, নির্বাত নিষ্ষম্প দীপ্তিতে ক্রমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে 
আজ তাই বাংল! মাতৃভাঁষ! শিক্ষার বাঁহনরূপে তার যোগ্য মর্ধাদা পাচ্ছে 



২৬৯ । সত্রীশিক্ষ। 

এদেশের ক্লাসিকাঁল সংস্কতবিদ্ভার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার 
যোগস্ত্র স্থাপন এবং বাংলাশিক্ষা প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি হল 

বিষ্ভাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীতি। তীর তৃতীয় কীতি হল, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা! প্রচলনের 

চেষ্টা । *১৮৪৯-৫০ সালে ডরিঙ্কওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগীরূপে তিনি 
বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। আগেকার অনেক 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা সত্বেও স্ত্রীশিক্ষার কোন সামাজিক অন্তরায় তখনও 
দুর হয়নি। সাধারণ লোকের মন থেকে তো বটেই, দেশের উচ্চশিক্ষিত- 
শ্রেণীর মন থেকেও স্ত্রীশিক্ষা। সম্বন্ধে বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলির একটিও নিল 
করা৷ সম্ভব হয়নি । অথচ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ছুই পুরুষ ধরে 
আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন চ্গ চলেছে। দেশের 
উচ্চপমাজের মধ্যে এই বিগ্াচর্চা সীমাবদ্ধ থাকলেও, তার ফলাফল (স্থৃফল 
ও কুফল ছুইই ) অস্তত সেই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে প্রকাশ হবার কথ!। 

স্বীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রীথমিক চেতন! তখন ধীরে ধীরে বাংলার এই নাগরিক উচ্চ- 

সমাজের মধ্যে জাগছিল। কিন্ত সত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের এত কুসংস্কার 
বংশ-্পরম্পরায় তাদের চেতনাস্তরে স্পীক্ৃত হয়েছিল যে মাত্র কয়েক বছরের 

পু'ধিগত বিদ্যার জোরে হঠাৎ তাঁকে ঠেলে সরিয়ে ফেল! সম্ভব হয়নি। তাই 
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চেতনা তাঁদের মনে জাগলেও তা এত তরল ছিল যে কোন স্থচিস্তিত কর্মক্ষেত্রে 

তাকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেননি । তাদের হূর্বল মনের কোণে 

সত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে ক্ষীণ সদিচ্ছা ম্বাভীবিক অপমৃত্যু ঘটেছিল। একটা নিরবয়ব 
আগ্রহের পদসঞ্চরণ খন এইভাবে এদেশের অত্যন্ত সংকীর্ণ শিক্ষিতসমাজের 
মনের প্রাণে শোনা যাচ্ছিল, সেই সময় বেখুন ও বিষ্ভাসাগর দৃঢ়পদে 
স্থির সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হলেন তাকে বাস্তবে মূর্ত করে তোলার জন্য । 
ডালহৌসি 'ও বেখুনের শুভেচ্ছাঁর সঙ্গে যুক্ত হল এদেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র 
বিদ্যাসাগরের দুর্ভেছয দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা । 

সমাজের অনেক কুসংস্কার ও সমস্যা নিয়ে সবার আগে রামমোহন বায় 

গভীরভাবে চিস্তা করেছিলেন। সব চিস্তা তিনি কর্ষে ব্ূপায়িত করতে 

পারেননি, কিন্তু তার সেই চিস্তাপ্রস্থত আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক 

আমাদের এই নিস্তরঙ্গ সমাজের সচেতন জনস্তরে কিছুটা তরঙ্গের স্যষ্টি 

করেছিল। রামমোহনের “আত্মীয় সভার? বৈঠকে আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির 

নানাসমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা হত। “সহমরণ বিষয়ে রামমোহন 
যে-সব পুস্তক-পুস্তিক রচন। করেছিলেন তার মধ্যেও প্রসঙ্গত তিনি স্ত্রীশিক্ষার 

কথ! উত্থাপন করেছেন । তিনি লিখেছেন :৯ 

নিবর্তক।... প্রথমত বুদ্ধির বিষয়ে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্- 
কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন্? 
কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও 
গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা 
বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানৌপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা! 
বুদ্ধিহীন হয় ইহ! কি রূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাঁবতী, ভাহুমতী, 
কর্ণাট রাজার পত্বী, কালিদাঁসের পত্বী প্রভৃতি যাহাঁকে ২ বিষ্যাভ্যাস 

করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব শাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, 
- বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ 

্ষজান তাহা যাঁজ্ববন্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, 
মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কতার্থ হয়েন। 
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_ বামমোহন এই কথা লিখেছিলেন ১৮১৮-১৯ সালে । এই সময় থেকে 
গ্রষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে বাংলাদেশে, প্রধানত কলকাতা! শহর কেন্দ্র 
করে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের স্থচনা হয় বল! চলে। ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি 
“ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি” 056 চ০05915 ]00522116 9০০19 101: 

62 750210115171702176 2150. 90199016 01 17321769120 77212)212 9০10015) 

নামে একটি গ্রীষ্টান মহিলা-সমিতি প্রতিঠিত হয়। নন্দনবাগান, গৌরীবেড়ে, 
জানবাজার ও চিংপুর অঞ্চলে সমিতির বাঁলিকা-বিদ্যালয় ছিল। যে মহিলাদের 
আধিক পৌষকতায় বিষ্ভালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল, তাদের মাতৃভূমির নামেই 

সেগুলির নামকরণ কর। হয়েছিল । যেমন- লিভারপুল স্কুল, বামিংহাম স্কুল, 

সালেম স্কুল ইত্যাদি।* স্ত্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বোঝাঁবার 
জন্য ১৮২২ সালে এই সমিতির উদ্যোগে '্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি 
বই প্রকাশিত হয়। বইখানি লেখেন সেযুগের একজন বিখ্যাত বাঙালী 
পর্তিত গৌরমোহন বিদ্যালস্কার, সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোঁপাঁল 
তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুদ্পুত্র । ১৮২৪ সালের মধ্যে বইখানির তৃতীয় সংস্করণ 
বাহির হয়। বোঝ! ধায়, খ্রীষ্টান পান্রীরা সোৎসাহে বইখাঁনি বিলি করে 
্্ীশিক্ষাঁর প্রচার করেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণে, প্রচারের স্থবিধাঁর জন্য এবং 

সম্ভবত পাত্রীদের পরামর্শে, পণ্ডিত মহাশয় “ছুই স্্রীলৌকের কথোপকথন" 

নামে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন। তার নমুমা এই : 

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যামান্থষ লেখা পড় করিতে 

আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা । কালে ২ কতই হবে ইহা! তোমার মনে 

_. কেমন লাগে। | 
..উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবের। এই যে ব্যাপার আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, 

এমন জ্ঞান হয়। 
.. প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাষ। তাহাতে আমারদের 

. এ "ভাল মন্দকি। . 

... উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ 
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হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকের লেখা পড়া কে না) ইহাই 
তাহার প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে । কেবল ঘর দ্বাবের কাধ কম্ম 

করিয়! কাল কাটায়। টে 

দেশের নানাস্থানে যীশুর মাহাত্ম্য প্রচারের সময়, মাঠে-ঘাঁটে হাটে- 
বাজারে, গ্রামে-গ্রামে, পাত্রীসাহেব ও বিবিরা কৌতুহলী জনতার কাছে 
কতকট৷ অভিনয়ের মতন ছুজন মিলে হয়ত এই “কথোপকথন” পাঠ করে 

শোনাঁতেন। প্রচারের এই দৃশ্যটি কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। দর্শক ও 

শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চ বা মধ্যশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ একজনও 
থাকত বলে মনে হয় নাঁ। সাধারণত 'নিম়শ্রেণীর' লোকেরাই ভিড় করে 
পাত্রীদের প্রচাঁর-বক্তৃত। শুনত বেশী। পান্রীদেরও লক্ষ্য ছিল সমাজের এই 
শ্রেণীর লোককে ধর্মীস্তরিত করা স্ত্রীশিক্ষার শুভ সংবাদও তাঁর প্রথম- 
দিকে এই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচার করেছেন । 

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র পর ১৮২৪ সালে “লেডীজ সোসাইটি, 
€10,89155, ১০০০6 001: 72055 5610812 7:00080015 11) 02100169 

2130 15 ৬?) প্রতিষ্ঠিত হয়, "চার্চ মিশনারী সোসাইটির: উদ্যোগে । 

এর মধ্যে মিস্ কুক 0৬৪5 4১12175 0০০৮০) ১৮২১ সালে নভেম্বর মাসে, 

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্তে কাজকর্ম করার জন্য ইংলগ্ড থেকে 
কলকাতায় এসে পৌছন। একবছরের মধ্যেই তীর চেষ্টায় কলকাঁতা। শহরের 
বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা ।-বিদ্াঁলয় স্থাপিত হয় :* 

ঠনঠনিয়া স্কুল। ১৮২২, ২৫ জাহ্য়ারি স্কুলটি খোল] হয় ১২ জন 

ছাত্রী নিয়ে, পরে ছাত্রীসংখ্যা ২৫ জন হয়। . 

মির্জাপুর স্কুল। ১৬জানুয়ারি, ১৮২২, এক পণ্ডিত মহাশয় ১৫ জন 

বালিকা সংগ্রহ করে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। মির্জাপুর অঞ্চল মুমলমান- 
প্রধান বলে স্কুলের ছাত্রীসংখ্য। দিন দিন কমে যেতে থাকে । 

প্রতিবেশী স্কুল। মির্জীপুরের প্রতিবেশীরা ২২ জন বালিকার নাম 

দিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্ কুকের কাছে আবেদন করেন। 
১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২, মির্জাপুরের পাশে একটি বালিক।-বিদ্ভালয় খোল! হয়। 
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. শোৌঁভাবাজার স্থুল। ২৫ মার্চ, ১৮২২, এই স্কুল খোলা হয় ১৭ জন 
। বালিকা নিয়ে। ১২ থেকে ১৫ বছত্ব বয়সের মেয়েরাও ছিল। লেখাপড়ার 
চেয়ে মেয়েরা ঝগড়াঝাটি বেশী করত বলে স্কুলটি ভালভাবে চলত না। 

'কৃষ্$বাঁজার স্ুল। একজন গণ্যমান্য পণ্তিত মহাশয় ২ এপ্রিল, 

১৮২২, প্রায় ৪৫ জন বালিকা নিয়ে স্কুলটি আরম্ভ করেন। 

শ্ামবাজার স্কুল। এই অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিল। প্রায় 

১৮টি বালিক। নিয়ে একটি স্কুল খোলেন। তাঁর অসীম উৎসাহের জন্য 

বালিকারি সংখ্য। বেড়ে পরে ৪৫ জন হয়। | 

মল্িকবাজার স্কুল। ২৫ জন বালিকা নিয়ে স্থলটি খোলা হয় ৩ মে, 

২৮২২। স্কুলটি একজন অতি অজ্ঞব্যক্তির অধীনে ছিল, কিন্তু এ অঞ্চলে তাঁর 
প্রতিপত্তি খুব বেশী থাকায় তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়! হয়নি । - 

কুমোরটুলি স্কুল। ১৮ মে, ১৮২২, একজন প্জিত বহাশয় ১৮ জন 

বালিকা নিয়ে এই স্কুলটি স্থাপন করেন । 

১৮২২ সালের কয়েক মাঁসের মধ্যেই মিস্ কুকের বালিকা-বিগ্যালিয়গুলির 

মোট ছাত্রীসংখ্য। হয় ২১৭ জন, তার মধ্যে গড়ে ২০* জন স্কুলে নিয়মিত 
উপস্থিত থাকত। ১৮২৩ সালের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে হয় ২২টি এবং 

ছাত্রীসংখ্যা। প্রায় ৪০০ জন। ১৮২৪ সালে “লেডীজ সোসাইটি? প্রতিষ্ঠিত হবার 
"পর চার্টমিশনের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সমন্ত দায়িত্ব মিস্ কুক গ্রহণ করেন। 

রেভারেণ্ড উইলসনকে বিবাহ করে মিস্ কুক “মিসেস উইলসন” নামে পরিচিত 
হন। কুকের স্কুলগুলি শহরের চারিদিকে দূরে দুরে ছড়িয়ে ছিল বলে, একাটি 

কেন্দ্রীয় “সেন্টাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চমিশন উদ্যোগী হন। 
ক্বভাঁবতঃই মিনেস উইলসনেন্ উপর ( মিস্ কুক ) লেভীজ সোসাইটি ও সেপ্টাঁল 
স্কুল গঠনের সমন্ত দা্সিত্ব চার্মিশন দিয়ে দেন। ১৮২৬, ১৮ মে, কর্ণওয়ালিস 
স্কয়ারের পূর্বকোণে এই কেন্দ্রীয় বাঁলিক৷ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হয় । 
ধাতুফলক্কে উৎকীর্ণ লিপিতে ভিত্তি স্থাপনের. কথা লেখা আছে। রাজা 

বৈষ্ভনাথ বায় এই বাঁলিকাঁ-বিষ্যালয়ের জন্য ২০১০* টাকা দান করেন। 
১৮২৮, ১ এশ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় বালিকা বিস্ভালয়ের কার্ধারস্ হয়, ৫৮ জন 



বিদ্তাসাগর-পত্বী দীনময়ী দেবী. 



বাজরুষ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় 



: ছাত্রী নিন | মিস্টার ও মিসেস উইলসনের তত্বাবধানে ১৮২৯-৩০ সালের 

মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা হয় ১৫০-২০০ জন। ২০টি ক্লাসে তাদের ভাগ 

করা হয়, তার মধ্যে ৪টি ক্লাসের ৫০ জন বালিক1 সেপ্ট ম্যাথুর গজ 

পিয়ার্মের ভূগোল পড়ত, এবং ল্লেটে ডিক্টেশন লিখত 3 ৬টি শ্রেণীর ৬* 
ছাত্রী বাইবেল, ইতিহাস ও অন্যান্ত প্রাথমিক পুস্তক পাঠ চুদি 
শ্রেণীর ছাত্রীদের বর্ণপরিচয় করানো হত। এইভাবে মিশনারীদের উদ্যোগে 
এবং মিসেস উইলসনের বিশেষ আগ্রহে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হতে থাকে । 

লেডীজ সোসাইটির পর ১৮২৫ সাঁলে “লেভীজ আসোসিয়েশন” নামে আর- 
একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিরও প্রেসিডেন্ট হন মিসেস 

উইলসন। প্রধানত মুসলমানপ্রধান এন্টালি ও জানবাজার অঞ্চলে এই সম্ভার 
উদ্যোগে কয়েকটি বালিকা-বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, 
এইসব অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাঁই উত্সাহ নিয়ে বাঁলিকা-বিদ্যালয়গুলি 

প্রতিষ্ঠায় সাহাঁধ্য করেছিলেন। এর আগেও আমর! দেখেছি, ১৮২২ সালে 

মিস্ কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিক।-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন, 
তখন শ্তামবাজার অঞ্চলের একজন মুসলমান মহিলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
তার কাজে সাহাধ্য করেছিলেন। তিনি নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিদ্ভালয়ের 
জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের পাড়ায় একটি বিগ্াঁলয় প্রতিষ্ঠাও 

করেছিলেন । তাঁর উৎসাহের জন্যই পরে স্কুলটির বেশ উন্নতি হয়েছিল এবং 
ছাত্রীসংখ্যাও বেড়েছিল। একজন মুসলমান মহিলার পক্ষে ১৮২২ সালে 

্ত্ীশিক্ষার জন্য এই ধরনের উত্সাহ প্রকাশ করা অনেকের কাছে নিশ্চয়ই 
বিম্ময়কর বলে মনে হবে। কলকাতা শহরের মুসলমান পুরুষরাই যখন 

ইংরেজদের প্রবতিত নতুন শিক্ষা্দীক্ষাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাননি, তখন 
একজন শ্রীষ্টান মহিলা প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, একজন 

মুসলমান মহিলার পক্ষে নিশ্চয় একটি বিস্ময়কর ঘটনা | শুধু তাই নয়, একজন: 

মুসলমান মহিলা অস্কুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মুসলমান নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্তে! 
এটা আরও বিন্ময়কর বলে মনে হয়। এছাড়া মির্জাপুর, এপ্টালি, জানবাজার 

প্রভৃতি” অঞ্চলের স্থানীয় মুসলমানরাঁও দেখা. ঘায়, মিস্ কুকের (মিসেস 

উইলসমের ) স্ত্ীশিক্ষার আদর্শে যথেষ্ট উদ্ধুন্ধ হয়েছিলেন এবং এইসব অঞ্চলে 
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_বালিকা-বিষ্ভাঁলয় প্র।তষ্ঠায় প্রত্যক্ষ সহযোগিত!| করেছিলেন । এগুলি লবই সত্য 

ঘটনা, কিন্তু এদেশের শিক্ষার ইতিহাসের বিশাল বিশাল মহাগ্রস্থের পৃষ্ঠায় 

কোথাও এদের স্থান দেওয়া হয়নি । তা৷ যদি দেওয়। হত, তা হলে বাংলাদেশের 

শিক্ষার ইতিহাসে মুসলমানদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের অনেক ধারণা 
বদলে ফেলে আবার নতুন করে চিস্তা করতে হত। ভবিস্কতে একদিন নতুন 
করেই চিস্তা করতে হবে, খন এই ধরনের সব সত্য ঘটনা আঞ্চলিক 

ইতিহাসের জীবস্ত জনস্তর থেকে নতুন করে আবিষ্কৃত হবে। 
কুকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজের মধ্যে যে আরও বেশী চাঞ্চল্যের 

সুষ্টি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই 
তারা সচেতন হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু কুকের আস্তরিকতা এবং গ্রীষ্টান 

পার্রীদের (চার্-মিশন, লগ্ডন-মিশন, ব্যাঁপটিস্ট-মিশন প্রভৃতির ) উৎসাহ 

সত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সন্তান্ত হিন্দুসমাজের ছূর্তেদ্য অস্তঃপুরে বিশেষ কোন 
সাড়া জাগাঁতে পারেনি । তাঁর কারণ, হিন্দুসমাজের উচ্চ বা মধ্যস্তর যে 

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, ত নয়। প্রধান কাঁরণ হল, মিশনাঁরীদের 

উতৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোঁখে দেখতেন । তাঁরা মনে করতেন, শিক্ষার 

প্রসারের চেয়ে শ্রীষ্টধর্মের প্রচারই তাদের প্রধান উদ্দেশ, এবং স্ত্রীশিক্ষার সুত্র 
ধরে খ্রীষ্টান মহিলারা যদি একবার অস্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, তা৷ হলে 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটবে । এর মধ্যে ছেলেদের দিয়েই 

তার কিছু আভাস তাঁর পেয়েছিলেন, তাই মেয়েদের আর খ্রীষ্টান মহিলাদের 

ও পাত্রীদের হাতে সমর্পণ করতে ভরস! পাননি । এই কারণে মিশনারীদের 

সত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের অবহেলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল । প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর ইংরেজী “রিফর্মীর” পত্রিকায় মিসেস উইলসনের 
কেন্দ্রীয় বালিকা -বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন :৪ 
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“রিফর্মীরের অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু মিশনারীরা কোন 
অভিযোগেই কর্ণপাঁত করেননি । তাদের প্রচেষ্টাও সেইজন্য অনেকটা ব্যর্থ 

হয়েছে। তবু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তারা যেটুকু সাড়া জাগিয়েছিলেন তাতে 
পরবতাঁকালে কিছুট। সফল ফলেছিল। 

হিন্দুসমাজের উপরের স্তরে স্ত্রীশিক্ষার চেতন। ধীরে ধীরে সঞ্চারিত 
হয়েছিল। তখনকার কলকাত! শহরের হিন্দুসমাঁজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের 
অগ্রগণ্য শোভাবাঁজারের রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক 
ছিলেন। ২০ মার্চ ১৮৫১, ডিস্কওয়াটার বেখুনকে লিখিত একখানি পত্রে 

_ রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্টে প্রায় তিরিশ বছর যাঁবৎ তিনি যা করেছেন 
তার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়ে লেখেন : 

“বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেস্টসাঁধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল 
উপদেশ ও নিজের কাঁজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাঁতে চেয়েছি যে আমি স্ত্রী- 
শিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক । '্ধুল সোসাইটির” অধীনে কলকাতায় যে-সব 
দেশী পাঠশালা ছিল তাতে ছেলেদের সঙ্গে বুদ্ধিমতী মেয়েরাও লেখাপড়া 
করত। সোসাইটির পণ্ডিত ও শিক্ষকের৷ আমার গৃহে বালিকাদের পরীক্ষা 
নিতেন, আমি তাতে খুব খুশী হতাম। প্রকাশ্ত বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপনের 

চেষ্টা অনেক আগে থেকেই হয়েছে, কিন্তু সামাজিক মর্ধাদাহাঁনির ভয়ে 

অভিভাবকর। তাঁদের মেয়েদের সেই সব বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না। ১৮১৯ 

সালেই আমি পাত্রী পিয়ার্সকে একথা লিখে জানিয়েছিলাম যে বিবাহের আগে 
মেয়েদের আমর! ঘরেই বাংল! লেখাঁপড়া। শেখাই, তাই কোন সন্্রান্ত পরিবারের 
মেয়েরা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই 
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একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা আমি 
করিনি, তবে প্রকাশ্ঠ বালিকা-বিষ্ভালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে 

আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল।” 
বেখুন সাঁহেবের ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় বাধাকান্ত দেব তার নিজ 

গৃহে একটি বালিকা-বিগ্যালয় স্থাপন করেন। পরিফার বোঝা যায়, রাধাঁকান্ত 
দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হলেও, তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচীন। আধুনিক 
যুগের দৃষ্টি দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষীর উপযোগিত৷ স্বীকার করেননি, আমাদের 
দেশের প্রাচীন এতিহের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে, গৃহশিক্ষার গণপ্ডির মধ্যে, 

নীতিগতভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে তিনি সমর্থন করেছেন। তা। করলেও, স্ত্রীশিক্ষার 

আন্দৌলনকালে, হিন্দুসমাজের সর্বজনমান্ত প্রবক্তীরূপে রাধাকাস্ত দেবের এই 

নৈতিক সমর্থনও তখন খুব কার্যকর হয়েছিল৷ 
 বাধাকান্তের মতন রাঁজা বেদ্যনাথ রাঁয়, ধনকুবের মতিলাল শীল এবং 

আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার নৈতিক সমর্থক ছিলেন। কিন্তু 

সত্রীশিক্ষাকে প্রবল সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেন "ইয়ংবেঙল” দল। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার আলোক পেয়ে রামগোঁপাঁল ঘোষ, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
ইয়ংবেহ্গলের” মুখপাত্ররা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন । ১৮৪৭ সালে রুষ্খমোহন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে 14556 257016 

120০০ নামে একটি ইংরেজী রচনা লিখে প্রাইজ পান। ১৮৪২ সালে 

রামগোঁপাল ঘোঁষ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য হিন্দুকলেজের প্রথম 

ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের একটি সোনার ও একটি রূপার পদক পারিতোষিক 

ঘোষণা করেন। প্রথম পুরস্কার পান মধুস্থদন দত্ত এবং দ্বিতীয় পুরস্কার 
পান ভূদেব মুখোপাধ্যায় । চতুর্থ দশকে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন মিশনারীদের 

প্রচেষ্টার বাইরে বৃহতর সমাজে ক্রমেই এইভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে । এই 
সময় অক্ষয়কুমার দত সম্পাদিত “বিদ্যাদশন" পত্রিকা স্ত্বীশিক্ষ। বিষয়ে লেখেন :৫ 

কিয়দঘৎসর পধ্যস্ত বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিষ্ভাভ্যাস বিষয় লইয়। 

॥ যে সমুদয় সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়ের বাদাহুবাদ করিতেছেন, 

তাহার! ছুইদলে বিভক্ত হুইয়। স্ত্রীবিগ্ার লাঁপক্ষ বিপক্ষরূপে বিখ্যাত 
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হইয়াছেন । যাহারা এতঘ্বিষয়ের প্রশংসা করেন, তাহার নানাবিধ 
দৃষ্টান্তদ্বারা মধ্যে মধ্যে সন্বাঁদপত্র.-করিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে 

যে-সকল মহাশয়ের স্ত্রীবিদ্ভার গৌরব করেন না, তাঁহারা কেবল 
উপহাস কবিয়াই আমিতেছেন। ফলতঃ কিরূপ উপায়ছার। দেশীয় 

বমণীগণের বিগ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে, নাগা সরা 
দর্শাইতে পারেন নাই । 

এইক্ষণে হিন্দৃত্ত্রীদিগের যৈরূপ কুলধর্দম এবং জাতিরক্ষার যে প্রকার 
কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীবিদ্ভার সাধারণ্যে হওয়া ছুরহ। 
এই উদ্ভোগ সম্পন্ন করা তাঁদুশ কঠিনত। বোঁধ হইত না, যদি ইউরোপ 
খণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এদেশীয় রমণীগণের স্বভাব কুলভয় ও লঙ্জী 

প্রভৃতি সাধারণ হইত । স্থৃতরাঁং এ সকল প্রতিবন্ধক সত্বে ইহ! সমাধা 

কর! সামান্য কাধ্য নহে; অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থ জনসমাজে 

আমরা এক প্রস্তাবোখাঁপন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাহা 

মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রসর হয়েন, 
তবে অনুমান করি সাধারণ জনসমূৃহেরও উৎসাহ হইতে পাকে। 
অল্পদিন গত হইল, ইংলগ্ডের কোন প্রকাশ্ঠ সমাঁজে এই প্রস্তাব 
উপস্থিত হইয়াছিল যে ভারতবর্স্থ দ্্রীলোকদিগের উপদেশ প্রদ্দানে 

তাহারদিগের কোন সাহাষ্য ফলকর হইতে পাঁরে কিনা, তাহাতে 
তৎসভার অধিকাংশ সভ্যই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে “হিন্দু স্ত্রীদিগের 

জ্ঞানৌপদেশ জন্য তাহারদিগের যত্ব করা ব্যর্থশ্রম মাত্র, হিন্দুদিগের 
মনযোগ ভিন্ন অপর সমূহ চেষ্টাই মিথ্যা হইবেক ; অতএব এদেশীয় 
মন্থষ্যগণের দয়! ব্যতীত এদেশের অবলাগণ বিদ্যারূপ পরম বল প্রাপ্ত 
হইতে পারিবেন ন11” | 

_ বিদেশীয় দয়াশীল লোকের এবন্প্রকার উক্তিতে অবশ্তই খেদ করিতে 
হয়, ষে কেবল মনযোগের অভাবই হিন্দুবমণীরা বহুকাল পধ্যস্ত জ্ঞান- 
দৃষ্টি বিহীন! রহিয়াছেন। এইক্ষণে যদিও অল্পসংখক ব্যক্তির। স্ত্ীদিগের 
বিস্তাশিক্ষা বিষয়ের পোঁষকতা। কিয়া থাঁকেন বটে, তখাচ কেহই 

তাহার পত্বনের প্রতি দৃষ্টি করেন ন1। 
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আমরা! কল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতা প্রতিই অধিক 
নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিষ্ভার উন্নতিকল্পে দেশ হিতৈষি জন- 
সমূহের যুক্ত সাহাষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; 
অতএব আঁমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাঁশয়েরা 

এঁক্যবাঁক্যে একত্র হইয়! এতদেশীয় স্ত্রীবিষ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি 

সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়ব্ূপে তৎসমাঁজের কাধ্য বিষয় মনযোগী 

হউন। | 

বিষ্যাদর্শন” পত্রিকাঁর সম্পাদক স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে 

অুন্দৌলন করতে আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানে অবশ্ঠ প্রত্যাশিত সাড়া 
তখনও পাওয়। যায়নি, কিন্তু আহ্বানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতন। বিচ্ছিন্ন 

ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, অথবা কেবল শুুভেচ্ছাঁর জোরেই ষে স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য 

সফল হবে না, একথা সমাজের একশ্রেণীর লোৌক তখন বুঝতে পারছিলেন । 
“বিগ্ভাদর্শন” পত্রে তাঁদেরই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে । বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের শেষ 
হতে আরও কিছুদিন সময় লেগেছে। 

১৮৪৫ সালে উত্তরপাঁড়াঁর বিখ্যাত জমিদার জয়রুষ্ণ ও রাঁজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় তাঁদের গ্রামে (উত্তরপাঁড়ীয় ) একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের 
উদ্দেস্টে শিক্ষাসংসদের কাছে সাহাঁধ্যের জন্য আবেদন করেন। সংসদ কোন 
জবাব দেন না। চার বছর পরে ১৮৪৯ সালে তারা এই: বিষয়ে আবার 
সংসদের কাছে লেখেন :৬ 
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এই প্রস্তাবে শিক্ষাসংসদ সম্মত হননি। পত্রোতরে তারা জানান যে 

সরকারী সাহাধ্য না পেয়ে স্বাধীনভাবে কোন বালিক।-বিষ্যালয় কিভাবে 
চলে তা অন্তত কিছুদিন ন। দেখে তীর কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী নন । 

এদ্রিকে ১৮৪৭ সালে বারাসতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বাঁংলাঁদেশে সম্ত্ান্ত বাঁঙালীর উদ্যোগে প্রতিষিত প্রথম প্রকাশ্ বাঁলিকা- 
বিছ্ভালয় এইটি। বারাঁসতের কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উদ্ষ্বোগে 

এই বিদ্ভালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ 

প্যারীচরণ সরকার, বারাসতের স্বনামধন্য ব্যক্তি কালীরুষ্ণ মিত্র ও তাঁর ভাই 

নবীনকষ্ণ মিত্র। এই স্কুল সম্বন্ধে শিক্ষাসংসদ তাদের রিপোর্টে লেখেন :" 
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প্যারীচরণের চবিতকার নবকৃঞ€চ ঘোষ এ-সবন্ধে লিখেছেন : “ভ্রান্ধণ 

অধ্যাপক বহুল গণুগ্রাম বাঁরাসতে এ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের 

জন্ত প্যারীবাবু প্রমুখ এ বালিকা-বিদ্তালয়ের স্থাপনকর্তাগণকে কত 

বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ 

করিতে হুইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনরষ্কবাবু এবং বালিকা-বিগ্ভালয়ের 
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শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাঁদতে সমাঁজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি 
বারাসত-বিদ্ভালয়ের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্যারীবাবুর 

বিপক্ষদলে যোগদান করিয়াছিলেন । পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে 

সময়ে স্্রীলৌকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যাঁয় প্রভৃতি কুসংস্কার 
বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অস্তরে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি একজন সম্ত্রাস্ত ইংবাঁজ 
কর্মচারী সম্্ীক বারাঁসতের বাঁলিক। বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া! একটা 

ছুপ্ধপোত্যা। বালিকার চিবুকে হাঁত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা 

করিয়া বারাসতবাঁসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।”৮ 
অনেকে বলেন, শিক্ষাসংসদের সভাঁপতিরূপে ডরিক্কওয়াটার বেখুন বারাসত 

বাঁলিকা-বিগ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে, নিজে কলকাতায় অন্গরূপ একটি 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণ পাঁন। পাওয়া আশ্র্য কিছু নয়, কারণ তার 

দু'বছর পরে ১৮৪৯, ৭ মে বেখুন কলকাতায় বাঁলিকা-বিচ্যালয় স্বাঁপন করেন। 
বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
এইজন্য যে, ইংবেজীশিক্ষার প্রথম স্থসংগঠিত প্রকাশ বিদ্যালয় “হিন্দু কলেজ" 

এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্তে বারাসতের প্রথম বালিকা-বিগ্যালয়, দুটি প্রতিষ্ঠানই 

বাঙালীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল “ক্যালকাটা 

ফিমেল স্কুল” পরে ১৮৫১ সাঁলে বেখুন সাহেবের মৃত্যুর পর স্কুলের নাম হয় 
“বেথুন স্কুল” । শিক্ষানংসদের সভাপতিরূপে বেখুন আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের 

সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁকে কেবল বিচক্ষণ পণ্ডিত বলে নয়, একজন 

অক্লাস্ত কর্মী বলেও শ্রদ্ধা করতেন । স্কুলপ্রতিষ্ঠার সময় বেন সাহেব রাজা 

রাধাঁকাস্ত দেব, রাজ! কালীকুষ্ণ আঁস্তুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাঁকুর প্রমুখ 

হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের, অথবা কোন মিশনারী সাঁহেব ও মেম- 
সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেননি । সরকারী সাহাঁধ্যও তিনি চাঁননি। বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠার দিন তাঁর ভাষণে বেখুন বলেন : “বিষ্যাঁলয়ে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া 
_ হবে, সে-সম্বন্ধে দু-চার কথ! আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই । আপনারা 
_ জানেন, গবর্মেন্ট স্কুলে কোন বিশেষ ধর্মবিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া হয় না। কারও. 

পথর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেস্ত নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চ- 
শিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্পের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা, 
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মেয়েরা যে-শিক্ষ। পাবে তা তাদের জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। 

বাস্তবিক শিক্ষা যদি তাই দেওয়া হয়, তা হলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই 
শিক্ষাকে বিদ্রপ করব। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতামত, যা আমি 

আগেও ব্যক্ত করেছি, আপনার! যদি তা লক্ষ্য করে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় 

দেখেছেন যে আঁমি মাতৃভাষা ।শক্ষা ও চর্চার উপর জোর দিয়েছি বেশী। 

ইংরেজীশিক্ষার কখা বলেছি, ইংরেজীসাহিত্য অনেক উন্নত বলে। বাংলা- 

দেশের ছেলেমেয়ের ইংরেজীশিক্ষা করে নিজের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের 

উন্নতি সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা! । এই বিদ্যালয়ের মেয়েদেষ প্রথমে 
ভাল করে বাংলাশিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর কিছু কিছু ইংরেজীও শেখানে। 

হবে। এ ছাড়া সেলাই, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ 

শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শিক্ষা দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষা পেলে 

মেয়েরা উপকৃত তে। হবেই, তাদের গৃহের শ্রীও তারা স্ুন্দররূপে ফুটিয়ে 

তুলতে পারবে ।* 
স্কুলে শুধু স্ভান্ত হিন্দুপরিবারের মেয়েরাই ভন্তি হতে পারবে, বেখুন এই 

নিয়ম করলেন। প্রথম থেকেই বেখুনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাঁসঠগর 
ও পণ্ডিত মদনমোহন তরকাঁলঙ্কার আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন । 

মদনমোহন ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী। এই ছুই পণ্তিত- 
বন্ধুর কাছে স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে বাঁংলাদেশ চিরকাল খণী থাকবে । স্কুলপ্রতিষ্ঠার 
পরেই বেথুন সাহেব বিদ্াসাঁগরকে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার 
অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর 

সাগ্রহে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন (ডিসেম্বর ১৮৫০)। দুর থেকে স্থুলের 
ছাত্রীদের আনার জন্য বেখুন সাঁহেব একটি ঘোড়ার গাঁড়িরও ব্যবস্থা করেন । 
সম্পাদক বিগ্যাসাগর সেই গাড়ির পাঁশে--কন্তাঁপ্যেবং পালনীয়! শিক্ষণীয়াতি- 
যত্বুতঃ__এই শাস্্বচনটি খোদাই করে দ্রিলেন। শাস্ত্রের দোহাই না দিলে 

এদেশের লৌককে কিছুই বোঝানো যাঁবে না, একথা তিনি জানতেন । 
শীন্্বচনের অর্থ, পুত্রের মতন কন্তাকেও যত্ব করে পালন করতে ও শিক্ষা 
দিতে হবে। বিস্ভালয় খোল! হলে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার তার 
ছুটি কন্তাকে প্রথমেই ভর্তি করে দিলেন । বেথুনের বালিকা -বিষ্ভালয়ের 
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প্রথম ২১জন ছাত্রীর মধ্যে মদনমোহনের কন্যা ভুবনবাঁল! ও কুন্দমাল! দুজন । 

বিদ্যাসাগরের আস্তরিক সহযোগিতা ছাড়াও বেখুন ধাঁদের কাছ থেকে 
নানাভাবে সাহাঁধ্য পেয়েছিলেন, বড়লাঁট ডালহৌসির কাছে তাঁর বিখ্যাত 
পত্রে তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন । তীঁদের মধ্যে দুজন হলেন 

রামগোপাল ঘোঁষ ও দক্ষিণারপ্ন মুখোপাধ্যায়, এবং তৃতীয়জন হলেন 

পণ্তিত মদনমোহন । চিঠিতে বেখুন রাঁমগোপালকে বলেছেন "4: ৯1] 
10)0572 10610178176 এবং দক্ষিণীরগ্লনকে বলেছেন, “/ 22100100521 

রাঁমগোঁপাল বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দক্ষিণারঞ্জন জমিদার ছিলেন ঠিকই, 
কিন্তু তার চেয়েও তাঁদের বড় পরিচয় ছিল, তাঁরা তখনকার প্রগতিশীল 

ইয়ংবঙ্গল দলের মুখপাত্র ছিলেন। তীর যে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বেখুনের 
পাশে দীড়াবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনেক আগে থেকেই 
স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথ। তীর! দেশবাসীর কাছে বলছিলেন । 

বড়লাট ডালহৌপিকে বেখুন তাঁর বিখ্যাত পত্রে লেখেন (২৯ মার্চ, 
১৮৫০) ৯ “বিষ্যলিয় প্রতিষ্ঠার দিন শহরব্যাপী প্রবল উত্তেজনার হ্যষ্ট 
হয়েছিল। স্থানীয় হিন্দুসমাঁজের নেতাদের কাউকেই আমি আমন্ত্রণ 

জানাইনি। তারা প্রচণ্ডভাবে আমার কাজে বাঁধ! দেবার চেষ্টা করেছিলেন। 
তাঁতে আমার ক্ষতি হয়নি কিছু । অনেকে আমাকে সাহাষ্য করে উৎসাহিতও 
করেছেন ।"বাঁঙাঁলী ছেলেদের মধ্যে আঁমি যে শিক্ষার আগ্রহ দেখেছি, 
মেয়েদের মধ্যে সেই একই আগ্রহ দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি। বুদ্ধিও 
বাঙালী মেয়েদের তীক্ষ, এবং তাদের সমবয়ন্ক ইয়োরোপীয় মেয়েদের তুলনায় 

অনেক বেশী বলে মনে হয়।” এর পর উত্তরপাঁড়া, বারাঁসত, নিধুদিয়া, 
ন্থখসাগর, যশোহর প্রভৃতি স্থানে বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ 

করে তিনি বলেন: "স্ত্রীশিক্ষার এই আন্দোলন বিনা বাধায় এগিয়ে 

চলছে এমন কথা ভাবলে তুল হবে। বরং ঠিক তার উল্টোই হচ্ছে। 
মুষ্টিমেয় যে ছু-চাঁরজন বালিকা-বিষ্ভাঁলয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হচ্ছেন, স্থানীয় 

»শলোকজন প্রতি পদে নানাভাবে তাঁদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। 
এমনকি দা ভয় দেখাতে এবং নির্ধাতন করতেও তাঁরা ৬ | 
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কর্মীদের অস্থৃবিধা বুঝতে পারি । আমার কাছে অনেকে দাহাষ্য ও উৎসাহের 

জন্য আবেদন করে চিঠিপত্র লেখেন। আমি শিক্ষাসংসদের সতাপতি বলে 
অনেকের ধারণা, এ-ব্যাপারে আমি তাদের যথেষ্ট সাহাধ্য করতে পারি। 

সেইজন্য আমার মনে হয়, এখন আর সরকারের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে 
উদ্দাসীন থাক উচিত নয়, এবং সর্বপ্রকারে এ-কাঁজে তাদের লাহাধ্য কর! 

উচিত ।...আমি সেজন্য প্রস্তাব করছি যে ভারত-সরকারের পক্ষ থেকে 
আপনি আমাদের শিক্ষাসংসদকে এই নির্দেশ দিন যে, স্ত্রীশিক্ষা তত্বাবধানের 

দায়িত্ব যেন আমর গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন স্থানের উৎসাহী ব্যক্তিদের 

বালিক।-বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য সাহায্য করি। এই নির্দেশ দিতে যদি 
ভাঁরত-সরকারের আপত্তি না থাকে তা হলে আমার মনে হয়, কাঁংলা- 

সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পারে, তীরা যেন স্থানীয় ম্যাজিই্রেটদের 
এ-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হতে আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্তব্য হবে, 
স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ধারা! স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী তাঁদের পরোক্ষ 

সাহাঁষ্য করা, এবং ধার! তাদের নাঁনাঁভাঁবে অত্যণঁচার-উপদ্রব করেন তাদের 

শাসন ও সংযত করা ।” 
বেখুনের এই পত্রে স্থৃফল ফলেছিল। বড়লাট ডাঁলহৌসি ১ এপ্রিল ১ ১৮৫০ 

তার “মিনিটে? বেখুনের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেন। তিনি লেখেন : 
"আমার মতে, ভারতবর্ষে স্ত্ীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেখুন সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়ে খুব 
বড় কাজ করেছেন। কলকাতাঁয় বাঁলিকা-বিগ্যালয় স্থাপন করে তিনি 
স্ত্শিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করেছেন। স্ৃতরাং তিনি শুধু আমাদের শুভেচ্ছা ও 

কৃতজ্ঞতা নয়, আস্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতাঁও দাবী করতে পাঁবেন। 

্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি আমাঁকে তাঁর পত্রে যে অন্নরোধ 
জানিয়েছেন তা৷ সম্পূর্ণ মঞ্জুর করতে আমি সম্মত আছি, এবং আশা করি 

আমার সহযোগীরাঁও তাতে আপত্তি করবেন না। অমি প্রস্তাব করছি, 

শিক্ষামংসদ ও “কোর্ট অফ ডিরেক্টরসকে” এ-বিষয়ে অবিলম্বে লিখে জানানো 
হোক হও 

হ্যালিডে তখন ভারত- -গবর্নমেপ্টের সেক্রেটারি ছিলেন। ১১ এপ্রিল ১৮৫০ 

হ্যালিডের স্বাক্ষরিত একখাঁনি চিঠিতে ভারত-সরকাঁর বাংলা-সরকারকে 
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জানান: “সপারিষদ ভারত-সরকার মনে করেন যে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা 
প্রবর্তনের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কাজ কব] হয়েছে, এবং সরকারের উচিত এই 
প্রচেষ্টাকে এখন প্রকান্তে সাহাঁষ্য কর|। শিক্ষাসংসদের প্রতি ভারত-সরকারের 

অনুরোধ, যেন তাঁরা এখন থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তনও তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব 
ও কর্তব্য বলে মনে করেন, এবং এদেশীয় লোকের চেষ্টায় বালিকা-বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠিত হলে, সেই বিদ্যালয়কে যথাসাধ্য সবদিক দিয়ে সাহাধ্য করতে 
কুষ্ঠিত ন| হন।” 

কলকাতা শহরে বেখুনের বালিকা-বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাঁসে 
এইজন্যই একটি যুগান্তকারী ঘটন! বলে মনে হয়। কারণ এর আগে এদেশের 

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানির ডিরেক্টরর। এবং তাঁদের ভারতীয় প্রতিনিধিরা 
একেবারে উদাসীন ছিলেন বলা চলে। তারা মনে করতেন, স্ত্রীশিক্ষা 

প্রবর্তনের চেষ্টা করলে এদেশের সনাতন সামাজিক প্রথাঁয় ও সংস্কারে হস্তক্ষেপ 

করা হবে। সেইজন্য স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় লোকের আত্তরিক প্রচেষ্টা 

থেকেও তারা দূরে সরে থাকবার চেষ্টা করতেন । ১৮৪৯-৫০ সালে বাঁলিকা- 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এদেশের লোকের সাফল্যের পর, বিশেষ করে বেখুনের 
বালিকা-বিষ্ভালয় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ভারত-সরকার স্ত্রীশিক্ষা 

বিষয়ে তাঁদের উদাসীন ও নিরপেক্ষ নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য ইন। এই 

সময় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনও ক্রমে ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে থাকে । উনিশ 

শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক যেমন আযংলিসিস্ট-ওরিয়েপ্টাঁলিস্টদের বিতর্কে 

মুখর হয়ে উঠেছিল, তেমনি চতুর্পঞ্চম দশক সরগরম হয়ে উঠেছিল 

সত্রীশিক্ষার সপক্ষ-বিপক্ষদের বাকৃবিতগ্তায়। ইয়ংবেঙ্গঈল দলের মুখপাত্রর। সভা- 
সমিতির বক্তৃতায় ও পত্র-পত্রিকার রচনীয় স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
আলোচনা! করছিলেন । সনাতন হিন্দুসমাঁজের প্রবক্তাঁর। তাঁদের পত্র-পত্রিকায় 

বিদ্রপাত্বক রচনা প্রকাশ করছিলেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্ষোগীদের বিরুদ্ধে 

সর্বত্র সাঁজচ্যুতির আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেবল 
ইয়ংবেঙ্গল দল এবং দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের ব্রাঙ্ষমাজ ও তত্ববোধিনীসভার 

ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিরাই যে স্্ীশিক্ষা সমর্থন করেছিলেন তাই নয়, এদেশের 
. শাস্ত্রজ্জ পর্ডিতদের মধ্যে অনেকে সেদিন স্্রীশিক্ষার পক্ষে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
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হয়েছিলেন । কলকাতায় বেখুন যখন বালিকা-বিষথলয় স্থাপন করেন তখন 

পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তার 'সম্বাদভাস্কর পত্রিকায় এই প্রচেষ্টার 

সমর্থন করে লেখেন :৯১ 

আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাঁজা রামমোহন রায়ের 

সহিত প্রথম সাক্ষীৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের 

. কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকর্দিগের 

বিদ্ভাভাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই 

রাজা রামমোহন রাঁয় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ 

বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাঁজাঁর আহ্থকৃল্য কবি তাহাতে কত- 

কাধ্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্ি পাঁচ ছয় সহম্ত্র পরাক্রাস্ত লেঞ্কের 

সাক্ষীতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেটিঙ্ক বাহাছুরের সম্মুখে 
সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে 
ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আমার্দিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাঁতে 

দানবকেই ভয় করি না, মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ যুব হিন্দুগণ 

যাহার! বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাহাব্লাও 
কি ম্মরণ করেন না৷ জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রাব্ট হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের 
শিরোভূষা কবিতা করিতে তাহাঁরাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে 

আমর যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা। করিয়াছিলাম 

সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিবৌভূষ। হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের 

অভিপ্রেত,...এই কবিত৷ দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে 
এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহ্ম্র সহম্র কি লক্ষ লক্ষ লোক 

ঘদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমর! বাঁলিকাদিগের 

বিদ্যালয়ের অঙ্গকৃল বাঁক্যই কহিব,'** | 

কাশীগ্রাদ ঘোষের মতন নব্য ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিও শ্ত্রীশিক্ষার 
বিরোধী ছিলেন। তার “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারঃ (07100 [1766111607,০67) 

নামক ইংরেজী পত্রিকায় তিনি স্্রীশিক্ষার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র 
সমালোচন। করে প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হিন্ুকলেজের এই 
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স্বনামধন্য প্রাক্তন ছাত্র, ইংরেজীবিষ্ঠায় সুশিক্ষিত কাশীগ্রসাদের সমালোচনার 

চমৎকার জবাব দেন তাঁর 'সম্বাদতাস্কর' পত্রিকায় । সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 

গোৌরীশঙ্কর দেখেন :+ 

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর সম্পাদক মহাঁশয়কে জিজ্ঞাস! করি তিনি ইংরেজি 
ভাষায় স্শিক্ষিত হইয়াছেন তবে কি অভিপ্রায়ে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের 

বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষতা করেন, হিন্দু স্ত্রীলোকের! কি তাহাকে কোন 
বিষয়ে মনঃপীড়া দিয়াছেন, উক্ত সম্পাদক মহাশয় পিতৃপিতামহাদির 
প্রশস্ত পুরাতন বাটা হইতে বহির্গত হইয়া কোম্পানি বাহাঁছুরের হেদে। 
সবোৌবরের উত্তর পার্থ উচ্চ স্তস্ত যুক্ত বাটা নির্ীণ করিয়। পরিবারাঁদির 
সহিত এ বাটাতে অবস্থিতি করিতেছেন, উক্ত বাঁটার দক্ষিণ পা্খস্থ 

দৌঁতাল! বৈঠকখানায় কপাট জানাল! মুক্ত রাঁখিলে হেদো সরোবরের 
জলীয় বায়ু দ্বারা ্সিপ্ধ থাকিতে পারেন, এবং উক্ত সরোবরের চতুর্দিকে 
বাগান ও বিদ্যালয় ধর্ালয়াদি নানাপ্রকার স্থদৃশ্য বস্ত দৃষ্ট হয়, ধনী 
লোকেরা এরূপ বৈঠকখান। প্রাপ্ত হইলে দিবারাত্রি তাহার কপাট 

জানাল! মুক্ত রাখিতেন। কিন্তু কলিকাতা নগরীয় কোন ব্যক্তি 
বলিতে পারিবে না কোনদিন এ বৈঠকখানার কপাট জানালা খোলা 
দেখিয়াছেন ইহাঁরই বা কারণ কি, সম্পাদক মহাশয় কি আপন 
বাঁটাতে আপনার দৌবারিকদিগের হস্তে ্বকী আজ্ঞা! বাব আপনি 
কারাগ্রস্ত হইয়াছেন, যদি বাঁটীর কর্তা স্ববাঁটীতে এই প্রকার কাঁরাবাসীর 
ন্যায় থাকেন তবে সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা কত যন্ত্রণায় রহিয়াছেন 
তাহা কি কেহ অন্নুমানে বলিতে পাঁরেন, যদি বলেন তিনি স্ত্রীজাতিকে 
স্থরক্ষণে রাখিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিপালন করিতেছেন তবে জিজ্ঞাস। করি 

তাহার বহির্বাটীতে কি হিন্দুর বাটীর কোন চিহ্ন আছে, তাহার 

বাড়ীতে চণ্ডীমণ্প নাই, দোল নাই, ছুর্গো্সব নাই, পিতৃশ্ান্ধ নাই, 
তবে হিন্দুর চিহ্ন কি আছে, সন্তান হয় না স্ত্রীর উত্তেজনায় একবার 

কাণ্তিকপৃ'জ! করিয়াছিলেন তাহীও অন্তঃপুরে দৌতাঁলার ছাঁদে উঠিবার 
 'সোপানগুছে সম্পন্ন হয় পাছে কাঙ্গালিরা জল পান চাঁয় এজন্যে সে 
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রাত্রিতে শঙ্খ, ঘণ্টা, বাগ্যও করেন নাই, নবীন বাঁটীতে যাইয়া কোন 
ব্রাঙ্মণকে একটি পয়সা দেন নাই, এবং শুনিয়াছি ইষ্ট পূজাও করেন 
না, তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেম্সের সম্পাদক মহাশয় হিন্দুধশ্মেরধকি ব্যবহারে 
আছেন অগ্রে তাহা প্রমাণ করিবেন । 

আমর৷ হিন্দু ইনটেলিজেন্সের সম্পাদক মহাঁশয়ের অস্তঃপুর বহিঃপুরের 

প্রথায় তাবৎ সমাঁচার লিখিলাম কিন্তু সম্পাদক মহাশয় কোন্ ধর্মাবলম্বী 

ইহা] বলিতে পাঁরিলাম না, ধাহাঁর কোন ধর্মের চিহুই দেখি ন! 

তাহাকে কোন্ ধর্শীবলম্বী কহিব, যাহা হউক, এইক্ষণে ধর্মপ্রসঙ্গ থাকুক, 
আমারদিগের পাঠক মহাঁশয়ের। ধৈর্ধ্যাবলগ্ঘন করুন, হিন্দু ইণ্টেলিজেম্ের 

সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কিঞ্চিৎ মিষ্টালাপ করিয়। পাঠক মহাঁশয়- 

গণকে সম্ভৃষ্ট করিব। 

হে সম্পাদক মহাশয়, হিন্দু বালিকাঁর! বিগ্ভালয়ে যাইয় বিগ্ভাভান 

করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবন। আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ 

করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতি কথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে 

অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন কিন্তু গোঁলের কথা কিছু নহে, 
আপনি কি বোধ করিয়াছেন বালিক। শিক্ষার বিদ্যালয়ের বিপক্ষে 

 লিখিলেই প্রাচীন মতস্থ মান্য হিন্দুদিগের কোন দলভুক্ত হইতে 
পারিবেন, তাহা যর্দি হয় তবে কি বাবু কষ্ণচমোহন বন্দোপাধ্যায় 

মহাশয় কোন দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না । প্রিয় ইণ্টেলিজেন্সার 
সম্পাদক মনে করিবেন ন। এই স্থুযোৌঁগে বিন] ব্যয়ে তাহার সমন্বয়ের 
কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন, হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়! 

বিচ্যাভ্যাস করিলে যে দোষগুণ আমারদিগের পত্র প্রেরকেরা ছুই পক্ষ 

হইয়া ইহার বাঁদান্গবাদ করিতেছেন, তাহাতে আমর! উভয়পক্ষের 

বলাবলি সমন্তই বুঝিতেছি কিন্তু পত্র প্রেরকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করিতে 
পারি না' প্রার্থনা করি একজন মান্য সম্পাদক হিন্দু বালিকাদিগের 

বিচ্যাশিক্ষার বিপক্ষে দেখেন, অতএব হিন্বু ইনণ্টেলিজেন্সার সম্পাদক 

উরি রর রিটন তবে আমরা আহলাদিত 

হইব। 
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গৌরীশঙ্কর ও কাশীপ্রসাদ এইভাবে মধ্যে মধ্যে বাক্যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন । 
গৌরীশঙ্করের মতন মদনমোহন তর্কালঙ্কারও স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম সমর্থক 
ছিলেন। এই সময় ১৮৫০ লালে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা, নামে ঠন্ঠনিয়ার 
সর্বশুভকরী সভার' একটি মুখপত্র প্রকাঁশিত হয়। এই পত্রিকায় বিষ্ভাসাঁগর 
বাল্যবিবাহ" সম্বন্ধে এবং মদনমোহন '্ত্রীশিক্ষা” সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন।১০ স্ত্রী- 

শিক্ষা-বিরোধীদের সমন্ত আপত্তি একে-একে খণ্ডন করে মদনমোহন যে দীর্ঘ 

রচনাটি লেখেন, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক রচনার মধ্যে তা একটি উৎকৃষ্ট 

রচনা । স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার মতন মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি নেই, বিপক্ষদের 
এই যুক্তি খণ্ডন করে মদনমোহন লেখেন : “বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল 

আকাঁরগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র । মানসিক শক্তি বিষয়ে 

কিছুই ন্যনীধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বাঁলকেরা যেরূপ শিখিতে 

পারে, বালিকার! সেরূপ কেন ন। পাঁরিবেক ? বরং কেহ-কেহ বোঁধ করেন 

শৈশবকাঁলে বালক অপেক্ষা বালিকাঁরা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত 

অধিকও শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমর! পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছি, 
এক স্থানে এক অপাদাঁন হইতে এককালে বিদ্যারস্ত করিয়! বালিকার অধিক 

শিক্ষা করিয়াছে” এক শ্রেণীর সনাতনপন্থী লৌক সেই সময় মেয়েরা 

লেখাপড়। শিখলে দুশ্চরিত্র হবে বলে কলরব করছিলেন । তাদের উদ্দেশে 

মদনমোহন লেখেন : “ধাহারা কহেন বিদ্যাভ্যান করিলে নারীগণ মুখর 

দুশ্রিত্র অহঙ্কারী হইবে তাহাদিগকে উত্তরপ্রদান সময়ে কিছু হিত উপদেশ 
বিহিত বোধ হইতেছে । বিদ্যাভ্যাসের ফলে মন্ুষ্জাতি বিনয়ী সচ্চরিত্র ও 

শাস্তন্বভাব না হইয়া তদ্দিপরীত হইয়াছে ইহা যদ্দি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকেন, তবে তিনি আকাশপথে মনোহর উদ্ভান মধ্যে রম্য হন্ম্যপৃষ্ঠে উত্তান- 
পাদ হইয়া গন্ধবর্ব বিদ্যাধরগণ গীতবাছ্য নাট্যক্রিয়াদি করিতেছে, ইহাঁও 
অহরহ দর্শন করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমরা সাহসপূর্বক বলিতে পারি, 
বিদ্যাবান মন্ুষ্তেবা যে দেশে বসতি করেন কিন্ব৷ যে সমাজে উপবিষ্ট হইয়! 

 শ্বৈরআলাপ করেন, এই অসম্ভব আঁপত্তিকারকেরা সেই-সেই দেশ ও তত্বৎ 
“সমাজের ত্রিসীমা দিয়াও কখন গতায়াত করেন নাই।” ধাদের প্রধান 
আপত্তি ছিল, মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে লাভ হবে না, তাদের কথার উত্তরে 
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মদনমোহন লেখেন : “আমাদের দেশস্থ লোকের! প্রায় সকলেই মনে করিয়া 
থাকেন, কতগুলি ধনোপাজ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাঁজস্থলীতে অনর্গল 

বক্তৃতা করা, এবং রাঁজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই 

সকলই বিগ্যাত্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা 
নিতান্তই অদুরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রাস্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং 
তাহার ফল ষে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে 

কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়৷ জ্ঞান কবিতেন ন1।” 

অবশেষে তিনি লেখেন : “আর যগ্যপি অস্মদ্দেশীয় লোকের! নিতাস্তই 
ধনোপাজ্জনের নিমিত্ত লালাফ্িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিষ্ভাবতী হইলে 
তীহাঁদিগকে একেবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাঁপি সম্ভীবনীয় নহে। 
আমরা সাহ্সপূর্বক বলিতে পাঁরি তাহার! অবশ্তই তাহাদের ধনোপার্জনের 
মনোৌরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে ।” 

মদনমোহনের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়৷ বিরোধীদের পক্ষে নিশ্চয় সহজ 
হয়নি। উনিশ শতকের মাহ্ষ বিদ্যাকে বিত্বের সঙ্গে একাত্ম করে বিচার 
করতেন, এবং বিত্তলাভের মানদণ্ডে বিদ্ভার উপযোগিতা! যাচাই করতেন । 
পণ্ডিত মদনমোহন তাদেরও সাহস করে বলেছিলেন ষে মেয়েরা লেখাপড়। 

শিখে ভবিষ্যতে অর্থ উপার্জন করবে। অবশ্য তখনও তার মতন প্রগতিকামী 

ব্যক্তিও আপিসের চাকুরির কথ! কল্পন। করতে পারেননি । শিক্ষিত মেয়েবা 
পারিবারিক জীবনে কত উপায়ে পুরুষদের লঙ্গে অর্থ নৈতিক সহযোগিতা! করতে 
পারে, সে-সম্বন্ধে তিনি লেখেন : “তাহারা অস্তঃপুরে বপিয়া নানাবিধ শিল্পকার্্য 

ও কাকুকশ্শ নিশ্মীণ করিবে, তন্বারা অনায়াসে অভিলধফিত অর্থেরও অধিগম 

হইতে পারিবে। পুরুষের! গৃহে বসিয়া যে সকল লেখ! পড়। করেন স্ত্রীজাতির! 
তদ্ধিষয়ে সম্পূর্ণ সাহাষ্য দান করিতে পারিবে । গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় 
বিষয়ক লিখন পঠন নির্বাহার৫থে বেতন দিয়! যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে 
হয় গৃছের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদয় সম্পাঁদন করিতে যে সমর্থ 
হইবে তথ্ধিষয়ে সন্দেহকি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাি রচনা ও অন্থবাদ করিয়া 

তন্বার! ভূরি ভূরি অর্থ উপাজ্জন করিতে সমর্থ হইবে। রাজদ্বারে অথবা 

বণিগজনের কম্মীলয়ে চাকরি কর! বই.কি অর্থোপার্জনের অন্য উপায় নাই?” 
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পণ্ডিত মদনমোহনের মতন এরকম যুক্তিপূর্ণ বলিষ্ঠ বচন! স্ত্রীশিক্ষার 
সমর্থনে তখন ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ রচনা করতে পারেননি । 

বিপক্ষদলের ষত আপত্তি ছিল তার প্রত্যেকটি তিনি স্থন্দর প্রা যুক্তি দিয়ে 
টুকরো-টুকরো। করে খণ্ডন করেছিলেন । পরে (১২৬১ সন, ইৎ ১৮৫৪-৫৫ ) 
দ্বারিকাঁনাথ রায় সম্পার্দিত “সুলভপত্রিকা'ও এইভাবে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদের 
আপত্তিগুলি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন । “ন্্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা 

করিলে বিধব! হয়” এই আপত্তির উত্তরে “হুলভপত্রিকা” লেখেন : “এ প্রশ্নে 
আমর! আর হাম্ত সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ বিগ্ভার কি মারাত্মক 
শক্তি আছে? বিদ্যা কি নরভোজী ব্যাম্র? যদিও বিদ্যার মারাত্মক শক্তি 
থাকে, তবে ঘে ব্যক্তি বিদ্যাবান হয়, বিষ্তা তাহাকেই সংহার করিতে পারে। 
কিন্তু পত্বী পণ্ডিত হইলে যে পতির প্রাণবিয়োগ হয়, একথা অতি চমৎকার । 

চালে ফলতি কুম্মাণ্ু হরের্মাতুর্গলে ব্যথা” । যদি নারী বিষ্ভাবতী হইলে 
পতিহীন। হয়, তবে ইহাঁও বল! যাইতে পাঁরে যে পুরুষ বিদ্বান হইলেও স্ত্রীহীন 
হইতে পারেন। অতএব স্ত্রীজাতি বিগ্যাবতী হইলে যে বিধবা! হয়, একথ। 
কেবল হাশ্যজনক মাত্র ।”১৪ স্ুুলভপত্রিকাঁর সম্পাদক দ্বারিকানাথ রাঁয়ও 

পাশ্চাত্যবিস্ভায় পণ্তিত ছিলেন না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার প্রতি তাঁর 
যেমন গভীর অনুরাগ ছিল, তেমনি তার প্রসারেরও তিনি পক্ষপাতী 
ছিলেন। তার পত্রিকার শিরোদেশের শ্লোক ৫০৮০) থেকেই তার প্রমাণ 

পাওয়া যায়: 

ধন জন যৌবনের গর্ব কর মন। 
**. জান না নিমেষে হরে সকলি শমন ॥ 

অতএব রিপুকুলে করিয়ে দমন । 

ষাতে জ্ঞানোদয় হয় করহ এমন ॥ 

 জ্ঞানিলৌোক লোকাস্তরে করিলে গমন। 
কীত্তি তীর ধরাতলে করয়ে রমণ || 

পত্রিকার মলাটের চাঁরকোঁণে ষে চারটি ০০০ থাকত, তার মধ্যেও 
বিস্তার মাছাজ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট : 
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বালাকাঁলে হরিলে হে ক্রীড়ার প্রসে । 
যৌবন হরিলে সদ মদগর্ব রজে ॥ 
বার্ধক্য হরিলে বৃথা চিন্তার তরঙ্গে । 
প্রণয় করিবে কবে জ্ঞানরত্ব সে ॥| | 

মদনমোহন-ছারিকানাথ প্রসঙ্গে সেকালের বাঙালী পণ্ডিতদের চরিত্রের 

বলিষ্ঠত| ও প্রগতিশীলতার কথা বিশেষভাবে মনে হয়। শিক্ষা ও সমাঁজ- 

সংস্কারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে ধার! অগ্রণী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ইংরেজী- 

শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাঙ্ষসমাজ দল অন্যতম হলেও, শান্ত্রজ্জ বাঙালী 

পণ্ডিতদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সাধারণত বাংলার নব- 
জাগরণের ইতিহাঁসে পণ্ডিতদের এই ভূমিকাঁকে ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। 

তা না দেওয়ার অবশ্ত কোন যুক্তি নেই, এবং ইতিহাঁসকেও তাতে আংশিক 
বিকৃত করা হয়। স্ত্রীশিক্ষার কথাই ধরা যাঁক। মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার 
প্রচারকার্ধে পণ্ডিত গৌরমোহন বি্ভালঙ্কার "ন্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি 
বই রচন। করে সাহাধ্য করেছিলেন । সেকথ। আগে বলেছি। মিস্ কুক যখন 
বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের 
কয়েকজন পণ্ডিত, আমর! দেখেছি, তাঁকে সেই কাজে সাহায্য করার জন্য 
সাঁগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন । পরে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের সপক্ষে ধার! নির্ভয়ে 

সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত 

গোৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ অন্যতম । এছাড়। বিষ্ভাসাগরের সহযোগী সংস্কৃত 
কলেজের আরও অনেক পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন । বিগ্ভাসাগর 
নিজে তে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের উৎস-স্বরূপ ছিলেনই। এদেশের 

পণ্ডিতদের মধ্যে এদের অস্তত ন্বচ্ছন্দে আধুনিক যুগের “হিউম্যানিস্ট: 
বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অন্ততূক্তি করা যাঁয়। মধ্যযুগের উদার মানবপ্রেমিক 
চিন্তধারাঁকে এইসব বাঙালী পণ্ডিত নবযুগের সমীজ-সচেতন মানবমুখী চিন্তার 
সঙ্গে সহজেই সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন । সেইজন্য উনিশ শতকের “নব- 
জাগরণের ইতিহাসে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে এদের দান স্মরণীয় হয়ে আছে। 

সীশিক্ষার আন্দোলন ঘখন বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন বিদ্ভাসাগর 
সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রধানত কলেজের শিক্ষাসংস্কাদে ব্যত্য। 
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১৮৫৪-৫৫ সালে তিনি বাংলাশিক্ষার প্রসারকল্পে হ্যালিডের সহযোগিতায় 

গ্রামে গ্রামে মডেল-স্থুল স্থাপনে উদ্ষোগী হয়েছিলেন । আমর! তার বিবরণ 

দিয়েছি। ১৮৫৪ সালের 'িভ্স ভেসপ্যাচে" স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে কোম্পানির 

ডিরেক্টররা প্রকাশ্রে তাদের সমর্থন জানান, এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ 
দেন যেন বাঁলিকা-বিগ্যালয়গুলিকেও প্রয়োজন মতন সরকারী সাহাষ্য দেওয়! 

হয়। হ্যালিডে তখন বাংলার ছোটলাট, এবং হ্যাঁলিডেই ১৮৫০ সালে ভারত- 
সরকারের সেক্রেটারিরূপে স্ত্রীশিক্ষার সরকাঁরী পোষকতার নির্দেশ দিয়েছিলেন 

বাংলা-সরকাঁরকে । ১৮৫৪ সালে বাংলার প্রথম ছোঁটলাট হয়ে হ্যাঁলিডে 

বাংলাশিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দিয়েছিলেন । বিষ্যাসাগর ছিলেন তাঁর 

প্রধান সমর্থক ও সহায়ক । ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিক থেকে বাংলাদেশে 
সত্রীশিক্ষ। গ্রসাবের কাজে হ্যালিভে উদযোগী হন । শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে সব 

সময় তার প্রধান পরামর্শদাত। ছিলেন বিদ্যাঁসাগর। তাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি 

প্রথমে আলাপ-আলোচনার জন্য বিচ্ভাসাগরকেই ডেকে পাঠান। বিদ্যাসাগর 

তখন বাঁলিকা-বিদ্যালয় পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । 

১৮৫০ সাল থেকেই তিনি বেখুন বালিকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
১৮৫৬ সালে বেখুন-স্কুলের জন্য ঘখন দিসিল বিডনের সভাপতিত্বে নতুন 
ম্যানেজিং কমিটি' গঠিত হয়, তখন রাঁজ। কালীকষ্ণ বাঁহাছুর, বাজ! প্রতাপচন্ত 
সিংহ, হরচন্দ্র ঘোঁষ, অস্ৃতলাল মিত্র, রাঁয় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ব রায়, 
কাশীগ্রসাদ ঘোঁষ সদস্য নির্বাচিত হন, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হন 

অবৈতনিক সম্পাদক ।১" গ্রামে গ্রামে বাঁংলা মডেল-স্থুল প্রতিষ্ঠার কাজেও 
বিষ্ভাসাগর প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর উপদেশ যে অত্যন্ত 
মূল্যবান হবে হ্যালিডে তা জানতেন। কাজটা যে কত কঠিন তা জেনেও 
বিদ্যাসাগর তার অবিচলিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। 
বালিকা-বিদ্ভালয়ও সরকারী পোঁষকতা থেকে বঞ্চিত হবে ন। জেনে .তিনি 

আরও বেশী উতৎনাহিত হয়েছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ডি. পি. 

'"আই-কে জানালেন ষে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে তিনি একটি বাঁলিকা- 
 বিষ্ালিয় খুলতে পেরেছেন ( ৩০ মে, ১৮৫৭)। ডিরেক্টর এই স্কুলের জন্য 
মাসিক ৩২২ টাকা সাহায্য মঞ্চুর করেন। 
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শিক্ষা সম্বন্ধে বাংলা-সরকারের মনোভাব বিষ্ভাসাগবের কাঁছে বিশেষ 
'অন্নকৃূল মনে হয়েছিল। সেইজন্য বালকদের জন্য তিনি যেভাবে মডেল-ম্ুল 
সংগঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন, সেইভাবে বালিকা।-বিদষ্তালয় স্থাপনেও অগ্রসর 

হলেন। তাঁর বিশ্বীস ছিল; সরকার তার একাজও সম্পূর্ণ সমর্থন করবেন । 
এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি নিজ এলাকীতুক্ত জেলাগুলিতে বালিকা-বি্যালয় 

প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন । নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮, এই কয় মাসের 

মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা -বিগ্ভালয় স্থাপন করেন, হুগলী জেলায় ২০টি, 

বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি, নদীয়ায় একটি। বিষ্যলিয়গুলির জন্য 
মাসিক খরচ হত ৮৪৫২ টাঁকা' ছাত্রীসংখ্য। ছিল ১৩০০ ।১৮ 

১৮৫৮১ ১৩ এপ্রিল বাংলার ছোটলাট ভারত-সরকারকে লেখেন : পরব 

ও দক্ষিণ-বাংলাঁর বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সব বালিকা-বিগ্যাঁলয় স্থাপনের গ্রক্তাব 
এসেছে, তার মধ্যে ডি. পি. আই. ২৬টি বিগ্ভালয়ের সাহায্যের আবেদন- 

পত্র আমার কাঁছে পাঠিয়েছেন । কিন্ত সরকারী সাহাষ্যের শর্তগুলি আরও 
একটু শিথিল না করলে এই সব আবেদনপত্র মঞ্জুর করা৷ সম্ভব হবে না” 
১৮৫৮, ৭ মে ভারত-সরকার জানালেন যে বাঁলিকা-বিস্তালয় সম্পর্কে সরকারী 

সাহায্যের শর্তাবলী পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। স্থানীয় লোকের সাহাধ্য 
যদি ষথেষ্ট পরিমাণে ন। পাওয়া যায়, ত। হলে এরকম বিষ্যালয় প্রতিষ্ঠা ন। 

করাই ভাল। ভারত-সরকারের এই আদেশে বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন। 
সরকারের আধিক সাহাষ্য পাওয়া সন্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। 

স্থানীয় লৌক স্কুলগৃহ নির্মাণের খরচ দেবেন, এবং বাকি সব খরচ সরকার 

বহন করবেন, এই আশা নিয়ে বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 

করেছিলেন। এখন তাঁর মনে হল, পরিশ্রম তার- অনেকটাই ব্যর্থ হবে, 
এবং স্থুলগুলি হয়ত তুলে দিতে হবে। শিক্ষকদের বেতনও এক সমস্তা হয়ে 
ধাড়াল, কারণ স্কুল খোলার পর থেকে তার। বেতন পাননি । প্রায় ৩৪৩৯২ 

টাঁক। বেতন বাবদ সরকারের কাছে তাঁদের মোট পাঁওন! হয়েছিল। 

২৪ জুন ১৮৫৮ বিগ্ভাসাগর ভি. পি. আই.-কে এই মর্মে একখানি পত্র 
লেখেন :১৯ “হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি বালিকা- 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, এই বিশ্বাস নিয়ে যে সরকার ষেগুলিকে 
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আধিক সাহাঁষ্য করবেন। স্থানীয় ' লোকেরা স্থুলগৃহ নির্ধাণ করে দিলে, 
সরকার বাকি খরচ চাঁলাবেন। এখন মনে হচ্ছে, ভারত-সরকার এই শর্তে 

সাহাধ্য করতে ইচ্ছুক নন, কাজেই স্থুলগুলি হয়ত তুলে দিতে হবে। কিন্ত 
শিক্ষকরা গোড়া থেকেই বেতন পাননি ; তাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া 
দরকার । আঁশ! করি সরকার তা৷ দেবেন । সরকারী আদেশ পাবার আগেই 
আমি অবশ্ স্কুলগুলি চাঁলাবার ব্যবস্থা করেছিলাম । - প্রথমে আপনি, অথব! 

বাংলা-সরকার এবিষয়ে কোন অমত প্রকাশ করেননি । তা করলে, এতগুলি 

বিচ্যালয় খুলে আমাকে এমনভাবে বিপন্ন হতে হত ন1। স্কুলের শিক্ষকর। 
্বভাঁবতঃই বেতনের জন্য আমারই মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন । যদি আমাকে 
নিজেকে এতগুলি টাক। দিতে হয়, তা হলে আমার উপর খুবই অন্যায় কর। 

হাবে,।” 
ডি, পি. আই. বাংলা-সরকাঁরকে বিগ্াঁসাগরের কথা জানিয়ে লেখেন, 

ধিনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহাশ্ভূতি না পেয়েও গ্রামাঞ্চলে স্কুল 

প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এতখাঁনি কাঁজ করেছেন, তিনি সরকারের পোঁষকতা 
পেলে আরও কত কাজই না করতে পারতেন! এরকম একজন অক্লান্ত 
উৎসাহী শিক্ষাকর্মীকে দি তার উপর অপমান ও আঘথিক ক্ষতিও শ্বীকার 

করতে হয়, তা হলে স্ত্রীশিক্ষাঁর ব্যাপারে যেটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে 
তাতে ভাটা পড়বে না কি ?২০ | 

ছোটলাট ডিরেক্টরের অনুরোধ এবং বিদ্যাসাগরের উৎসাহের কথ 
জানিয়ে ভারত-সরকারকে আবার একখানি চিঠি লেখেন। উত্তরে ভাঁরত- 

সরকার জানতে চাইলেন- পণ্ডিত মহাঁশয় কি করে ধরে নিলেন যে সরকার 

খরচ মঞ্জুর করবেন? ষে উৎসাহ পেয়ে তিনি কাজ করেছেন, তার জন্য দাঁয়ী 

কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিগ্াসাগর ডি. পি. আই.-কে লেখেন : “সরকারী 

দাহাষ্যে এর আগেই কতকগুলি বাঁলিকা-বিগ্যাঁলয় স্থাপিত হয়েছিল । আমিও 

তাই বিশ্বাস করেছিলাম যে সরকারী সাহাষ্য আমিও পাঁব। যে মাঁসে স্কুল 
খুলেছি ঠিক তাঁর পরের মাসেই আপনাকে তা জানিয়েছি। যদিও কোন 

.. লিখিত আদেশ দেওয়া হয়নি, তা হলেও স্কুলের খরচ সংক্রান্ত আমার আবেদন 
_ সব সময়েই গ্রাহ হয়েছে । সেইজন্য আমার ধারণ ছিল, সরকারের ইচ্ছ! 
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অনুযায়ীই আমি কাজ করেছি। তা না হলে আমাকে একাঁজে এতদিন 
উৎসাহ ন! দিয়ে বাঁধ! দেওয়া হয়নি কেন ?”২১ ডি. পি. আই. এই মস্তব্যসহ 
বাংলা-সরকারের কাছে বি্ভাসাগরের পত্র পাঠিয়ে দিলেন : “আমি জানতাম, 
কলকাতা থেকে আমার অন্ুপস্থিতিকাঁলে পণ্ডিত মহাশয় ছোটলাটের সঙ্গে 

সাক্ষাতে এ-বিষয়ে নিয়মিত কথাবার্ত। বলতেন। আপনি যে তাঁর কাজকর্ম 

স্থনজরে দেখেন, সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না । তাই আমি 

তার রিপোর্টগুলি, কোন মন্তব্য না করেই, সরকারের কাছে পাঠিয়েছি, এবং 
কোনদিন তাঁকে নিরুৎসাহ করিনি 1” অবশেষে ছোটিলাট ভারত-সরকারকে 

সমস্ত কথ। খোঁলাঁখুলিভাবে লিখে অহ্ছরোঁধ করেন : “ব্যাপারটা আগাগোড়া 
একটা ভূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ছোটলাট থেকে আরস্ত করে পণ্ডিত 
মহাশয় পর্যস্ত সকলেই এই ধারণার বশবত্রা হয়ে কাঁজ করেছেন । এই কথ 

বিবেচনা করে ভারত-সরকার যেন ব্যাপারটা একটু অনুগ্রহের চোখে 
দেখেন ।”২২ 

ভাঁরত-সরকার ১৮৫৮, ২২ ডিসেম্বরের পত্রে লেখেন : “দেখা যাচ্ছে ষে 

পণ্ডিত মহাশয় আত্তরিক বিশ্বাসের বশবতাঁ হয়ে এবং উপরের সরকারী 
কর্মচারীদের উৎসাহ ও সম্মতি পেয়ে এ কাজ করেছেন । এই কথা! বিবেচনা 

করে, এই সব বালিকা-বিদ্ালয়ের জন্য যে ৩৪৩৯৩/৫ টাকা মোট ব্যয় হয়েছে, 

সেই টাকার দায় থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। সবকাঁর এই টাক] দিয়ে 

দেবেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র-প্রতিষ্ঠিত বাঁলিকা-বিগ্যালয়গুলির, অথবা! অন্য 
সরকারী বিদ্যালয়ের খরচের জন্য কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করা সম্ভব নয়। 
এ-সংক্রান্ত মস্ত চিঠিপত্র “সেক্রেটারি অফ স্টেটের” কাছে পাঠিয়ে দেওয়া 

হবে। বাঁলিকা-বিষ্ভালয়ের জন্য অনধিক এক হাজার টাঁকা সাহাষ্যের 
অচ্থরোধও তাঁকে জানানো হবে। টাঁকা পাওয়া গেলে তাঁর খানিকটা 
অংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্িত স্কুলগুলির সাহায্যের জন্য এবং কিছু অংশ 

সরকার-সমধিত মভেল স্কুলের জন্য ব্যয় কর! হবে 1৭০ 

সেক্রেটারি অফ স্টেট এই মাসিক ১০০০২ টাঁকা মঞ্জুর করেননি । 
১ আগস্ট, ১৮৫৯ “সোমপ্রকাঁশ” পত্তিকা এবিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
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শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ভূতপুর্র্ব লেফটেনণ্ট গবর্ণর 

_ হেলিডে সাহেবের অনুমতি লইয়1 বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি কতিপয় 
স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । হেলিডে সাহেব অগ্রে 

এ বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই । এই হেতু উক্ত 
বিস্ভালয় সকলের নিয়োজিত লোকদ্দিগের বেতন দান কাল উপস্থিত 

হইলে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থপ্রিম গবর্ণমেন্টেরও ইংলগীয় 
কর্তৃপক্ষের মতগ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নৃতন বিষয়ে ব্যয় দানের ক্ষমতা 
নাই। সুতরাং তীাহারাঁও বাঁলিক। বিদ্যালয়ের স্থায়িতা বিষয়ে মত 

প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহারা তৎকাঁলে বিদ্যালয়ে 

সকলের নিয়োজিত লোঁকদিগের কয়েকমাঁসের বেতন দিবেন স্বীকার 

« করিলেন এবং ইহাঁও স্বীকার করিলেন ইংলপীর কর্তুপক্ষ বালিকা 
: বিষ্ভালয় বিষয়ে যাহাতে মাসিক সহস্র মুনরা ব্যয় দান করেন, তাহারা! সে 

চেষ্টা করিবেন." | এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে ইংলপ্তীয় কর্তৃপক্ষ 

অর্থের অসঙ্গতি বলিয়৷ মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় দান প্রস্তাব গ্রাহ্হ করেন 
নাই ।-.-ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্যাশিক্ষা। বিষয়ে মাসিক সহ্র মুত্র দান 

অতি সামান্ত কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর অনেক কষ্টে সেই সামান্ত 
: বিষয়ে অত্রত্য স্থপ্রিম গবর্ণমেণ্টের যদিও মত করিলেন, কিন্তু ইংলপ্ীয় 

কর্তৃপক্ষ তদ্বিযয়ে অনুমোদন করিলেন না ।... 
হেলিডে সাহেব অগ্রে উপরিস্থিত কর্তৃপক্ষের মত গ্রহণ না করিয়া 

কিরূপে এরূপ বিষয়ে মত প্রদান করিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিষয়কর্মে 
দক্ষ হইয়াও সবিশেষ না৷ জানিয়। শুনিয়া কিরূপেই বা এরূপ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিলেন, অনেকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । আমরা 

_ ঘতদূর জানি, তাহাতে এ উত্তর দিতে পারি, হেলিডে সাহেবের কাঁজের 
গতি এইরূপই ছিল। তিনি অগ্রে ভাবিয়া চিস্তিয়! প্রায় কোন কর্ম 
করিতেন না। তাহাঁর যখন যেমন, তখন তেমন ছিল। বিদ্যাসাগর 

তাহার নিকটে বালিক। বিষ্ভালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 

তিনি অনুমতি দিলেন। বোধহয়, তৎকাঁলে তিনি এই বিবেচন। করিয়া- 

ছিলেন, আমি হেলিডে সাহেব, বাঙ্গালাদেশের লেফটেনণ্ট গবর্ণর, 



স্্ীশিক্ষা | ১৩৭ 

ইংলগুীয় কর্তৃপক্ষ আমার বিষ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আমীর নিমিত্ই এই পদ 
নৃতন স্থাপন করিয়াছেন, আমি এত বড় লোক হইয়া যদি বিদ্যাসাগরের 

কৃত প্রস্তাবে অনুমতি না দ্রিই, তাহা! হইলে আমার মান থাকে কই, 
বিদ্যাসাগরই বা কি মনে করিবেন, মনোমধ্যে এইরূপ অভিমাঁনের উদয় 
হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়া ফেলিলেন। স্বদেশের হিতানুষ্ঠান 

প্রসঙ্গ হইলে বিগ্াসাগরেরও কিছু জানগম্য থাকে না। রীতিমত কাজ 

হইল কিনা, তিনিও তাহা বিবেচনা! করিলেন না। তাড়াতাড়ি কয়েকটি 

বিদ্যালয় স্থাপন করিয়। বমিলেন। বোধ হয় এমন স্থলে কাহারও 

সংশয় জন্মে না। লেফটেনণ্ট গবর্ণর যখন আদেশ করিতেছেন, তখন 
তদ্িষয়ে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি? যাহ] হউক, বিদ্যাসাগরের মনে 
এতদিন এই আঁশ ছিল, ইংলশতীয় কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের 
স্থায়িত। সম্পাদনের সছুপায় করিয়। দিবেন । এক্ষণে সে আশ উন্মলিত 
হইল। তিনি এই সমাচার শুনিয়৷ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। 

ভাঁরত-সরকার তখন সিপাহী-বিভ্রোহের দুশ্চিন্তায় কাঁতর। স্ত্রীশিক্ষার 
প্রসারের উদ্দেশ্টে বালিক।-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থব্যয় করার মতন অবস্থ। 

বা মনোভাব কোনটাই তাদের ছিল না। অবস্থার চাইতে মনোভাবের 
বিরূপতাটাই বড় কথা ছিল। তবু বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা তীর! যে মুখে 
অন্তত সমর্থন করেছিলেন, সেটাই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম বন্ধু 

বারকানীথ বিষ্াভৃষণ “সোমপ্রকীশ' পত্রিকায় বিষ্ভাসাগর-চরিত্রের সমীলোৌচন। 
করে বলেছেন ষে, স্বদেশের হিতাুষ্ঠীনের ব্যাপার হলে বিদ্ভাাগরের কোন 

'জ্ঞানগম্য' থাকত না। কথাটা মিথ্য। নয়। সমাজের কল্যাণকর্মে বিদ্যাসাগরের 
উৎসাহ বন্তার বেগে প্রকাঁশ পেত এবং মধ্যে মধ্যে অত্যুত্সাহের বশে তিনি 
অদুরদর্শীর মতন কাঁজ করে বসতেন। বর্তমাঁনটাই তখন তাঁর কাছে বড় 
হয়ে উঠত, ভবিষ্যৎ তিনি বিশেষ চিন্তা করতেন না। বালিকা বিদ্যালয় 
স্থাপনের সময়েও তাই করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে ছোটলাটের সমর্থনই 
যথেষ্ট, ছুর্ভীবনাঁর কারণ নেই। কারণ যখন পরে দেখা দিল, তখন তিনি 
একেবারে হতাশ না হলেও, ব্যথিত হয়েছিলেন নিশ্চয় | 
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১৮৫৮ ৩ নভেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ 
করেন। আঘধিক অসচ্ছলতা ও নানারকমের ছুরতাবনার মধ্যেও বিদ্যাসাগর 

তার বালিকা -বিগ্ভালয়গুলির ভবিস্তৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাঁশ হননি । তিনি 

স্থগুলি পরিচালনার জন্য একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভাগার খোলেন । 
এই প্রতিষ্ঠানে পাইকপাড়ার রাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ বহু সম্্ীস্ত ব্যক্তি 
এবং উচ্চতন সরকারী কর্মচারী নিয়মিত চাঁদা দিতেন। ছোটলাট বিন 

সাঁহেবও মাসিক ৫৫২ টাঁকা সাহায্য করতেন। এইভাবে পরিচিত ব্যক্তিদের 

কাছ থেকে আধিক সাহাধ্য নিয়ে তিনি, সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও, 
বালিকা-বিগ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে বাখাঁর চেষ্টা করেছেন । বিষ্যাসাঁগরের চরিত্রের 

বৈশিষ্ট্য এই যে জীবনের অধিকাংশ কাজই তিনি একটা প্রচণ্ড জিদের বশবর্তী 
হয়ে'আরম্ভ করতেন এবং তার চূড়ান্ত ফলাফল ন দেখ পর্বস্ত তা ছাঁড়তেন 
না। আশৈশব চরিত্রের এই জিদটাই ছিল তাঁর সমস্ত কর্মশক্তির উৎ্স। 

আগে বলেছি, ১৮৫৬ আগস্ট মাসে বিদ্যাসাগর বেখুন-স্কুলের ম্যানেজিং 
কমিটির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। তাঁর বহু কাঁজকর্মের মধ্যেও তিনি 

বেখুন-বিষ্ভালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬২, 
বেধুন-বিষ্যালয় সম্পর্কে বাংলা-সরকারকে তিনি একটি রিপোর্ট পাঠান। এই 
রিপোর্ট থেকে বেখুন-বিগ্ালয়ের অবস্থা তখন কেমন ছিল তার আভাস 
পাওয়া যায়। রিগোর্টে তিমি লেখেন: ৪ 

স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_লিখন-পঠন, পাটী- 
গণিত, জীবন-চরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানাবিষয়ে মৌখিক 
পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ । বাংল! ভাষাতেই ছাত্রীদের শিক্ষ! দেওয়া 
হয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, ছু'জন সহকারী-শিক্ষয়িত্রী এবং ছু'জন 
পণ্ডিত, এই পাঁচজন হলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক |." 
১৮৫৯ সাল থেকে বিষ্যাঁলয়ের ছাত্রীসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে 
তাঁতে কমিটি মনে করেন, ধাঁদের উপকারের জন্য বিষ্ভালয়টি প্রথম 

_ স্থাপিত হয়েছিল, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে তা ক্রমেই 
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বিদ্ভালয়ের আবশ্ককতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি ।. তাই দেখ 
যাঁয়, ধনী পরিবারের খুব অল্পসংখ্যক বালিকাই স্থুলের ছাত্রী। তবে 
অনেক মন্ত্রাস্ত ধনী পরিবারে মেয়েদের গৃহশিক্ষাঁর ব্যবস্থ। করা হয়েছে । 

তাই দেখে কমিটি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছেন। কমিটির বিশ্বীস, 
বেখুন বিদ্যালয়ের প্রভীবই এর কারণ। 

স্্ীশিক্ষা! সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর খন এই রিপোর্ট রচন| করছিলেন, তখন 

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-প্রগতি আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি যুগাস্তকারী 

ঘটনা ঘটে যাঁয়। মমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্তক ব্রাক্ষদমাঁজ- 

পন্থীদের মধ্যেও তখন পর্যস্ত স্ত্রী-পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার ও মধাদ। 

স্বীকৃত হয়নি । উন্নতিশীল যুবক ত্রা্গরাও তখন নিজেদের স্ত্রী বা পরিবারের 

মহিলাদের সঙ্গে করে নিয়ে প্রকাশ্তে রাজপথে ও সভা-সমিতিতে বেরুতে সাহস 

করতেন ন|। ব্রাঙ্মঘমাজের নবীন নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই সময় সন্ত্রীক তাঁর 

কলুটোলার পারিবারিক গৃহ থেকে পাঁলকিতে যাত্রা! করে জোড়াসাকোক্ক 

দেবেদ্্রনাথ ঠাকুরের গৃহে তাঁর আচার্ধপর্দে অভিষেকের উৎসবে যোগদান 

. করতে গিয়েছিলেন । সংবাদট। আগে থেকে রটে গিয়েছিল বলে, কেশবচন্দ্রের 

আত্মীয়ম্বজন ও বাইরের লোৌকজন তাঁর কলুটোলার বাঁড়ি ঘেরাও করে 
তাকে বাধ! দেবাঁর জন্য ঈীড়িয়েছিল। এটি ১৩ এপ্রিল ১৮৬২, বাঁংল। ১ 

বৈশাখ ১৭৮৪ শকাবের ঘটনা__বাঁংলাদেশে তথ! ভারতবর্ষে নাবী-প্রগতির 
ইতিহাসে একটি লাল অক্ষরে লেখ! দিন। কেশবচন্ত্র তার বিরোধীদের 
বিচিত্র সমাবেশ দেখে কলুটোল! থানার পুলিশকে লিখেছিলেন : “4০251 

791069 ড7191) 00 71:2০] 196 05 01:00 2:02 (51006 ডে আত ০০ 

৪, £1610013 1)0056.. [ 78120 096 13610 ০৫ 0১6 [011০6 69 09016 1006 . 

00 6%:210196 105 11810 10 0015 109621 শেষ পর্যস্ত পুলিশ অবশ্ঠ ঘটনা- 

স্থলে আসেনি, এবং পুলিশের সাহাষ্য ন! নিয়েই দৃঢ়চিত্ত যুবক কেশবচন্দ্র তার 
স্বরীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দ্েবেন্দরনাথের গৃহে যাত্র। করেছিলেন-_ 
১৭৮৪ শকাব্বের ১ বৈশাখ, রবিবার তোর পাঁচটায়। -এই বছর, এই দিন 
এবং এই সময় থেকে আমাদের দেশে প্ররুত নারী-প্রগতি ও নারী-মুক্তি 
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আন্দোলনের সুচনা হয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কেশবচরিতকার 
প্রতাপচন্ত্র মজুমদার এই ঘটনার বর্ণনা! দিয়ে লিখেছেন :* 
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পাঁগড়ি-বীাধা গুগ্ীপ্রককাতির লোকেরা কেশবচন্দ্রের বাড়ির ফটক আগলে 
দাঁড়িয়েছিল। ধীর পদক্ষেপে স্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে এসে, কেশব শুধু 
তাদের দিকে চেয়ে বললেন, “ফটকের তালা ও খিল খুলে দাও একথায় 
কারও প্রতিবাদ করার সাহস হল না। ফটকের খিল ও তাল! ছুইই 
খুলে গেল। কেশবচন্্র প্রকাশ্ঠ রাজপথে, তার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, মুক্ত 
আলোবাতাসের মধ্যে এসে ধ্রাড়ালেন। প্রতাপচন্দ্র লিখেছেন : “83 
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95 1510 00০ 01150 50006 0: ভা 01209115 2৫708:0010 210. 217818- 

০49201017...”-বাস্তবিকই তাই। ঘটনাটি বাংলার সামাজিক রঙ্গমঞ্ধে 

একটি এঁতিহাসিক নাটকীয় ঘটনা তো বটেই, একটি বূপকও বলা চলে। 
পাগড়ি-বীধা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকগুলি আমাদের দেশের যুক্তিহীন শাস্ত্রীয় 
অন্ুশীঘন ও অন্ধ কুসংস্কারের প্রতিমৃতি । খিল-দেওয়া৷ তালাবদ্ধ ফটকটি 
সনাতন রক্ষণশীল সমাঁজের রুদ্ধদ্বার । রক্ষণশীল সমাজের হাজার কুসংস্কার 

ও অন্ুশাসনের বদ্ধহুয়ার যেন নবযুগের দৃথ্ঠকণ্ঠের মুক্তির দাবীতে খুলে 

গেল। কেশবচন্্র ও তার স্ত্রী- এদেশের পুরুষ ও নাবী--প্রকাশ্ঠ বাজপথের 

মুক্ত আলোবাঁতাসের মধ্যে এসে দাড়ালেন, অর্থাৎ প্রকাশ্রে জনসমাজে 
ষেন মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। 

এই বছরে এই ঘটনার কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর বেখুন বিষ্ভালয়ের 
রিপোর্ট লিখেছিলেন। রিপোর্টের মধ্যে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন 
যে দেশের সম্ভ্রান্ত ধনিক-পবিবারের মধ্যে মেয়েদের গৃহশিক্ষাঁর ব্যবস্থা 
করা হলেও, প্রকাশ্ঠ বিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্ঘকতা এখনও অহৃভূত হয়নি। 

 কেশবচন্দরের পরিবারের এই ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের উক্তির উজ্জল দৃষ্াস্ত 
সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই স্ত্রী-পরাধীনতা ছিল সবচেয়ে বেশী, এবং 
সামাজিক মর্ধাদার খাতিরে পর্দীপ্রথা উচ্চসমাঁজেই উত্ভতাবিত হয়েছিল। সেই 
সম্রম ও মর্ধাদ! রক্ষীর জন্যই, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন কয়েক বছর ধরে 
চলতে থাকলেও, এবং সেই আন্দোলন নিজেদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল 
বলে জাহির. করাঁর জন্য তারা মুখে সমর্থন করলেও, কার্ধক্ষেত্রে মেয়েদের 
গৃহবন্দী করে রেখে, তীরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতাই করছিলেন। সন্াস্ত 
ও উচ্চসমাজের এই স্্ীশিক্ষা-বিরোধিতা দীর্ঘকাল পর্যস্ত দুর হয়নি । সেইজন্য 
সত্রীশিক্ষার অগ্রগতি বাংলাদেশে পদে পর্দে ব্যাহত হয়েছে, এবং ধারা 

স্ত্ীশিক্ষার পক্ষপাতী তারাও নিজেদের স্ববিরোধী চিস্তার জালে প্রতি 
পদে জড়িয়ে পড়েছেন। বংশগত এঁতিহ্ ও সংস্কার, এবং নতুন শিক্ষা- 

লন্ধ সামাজিক প্রগতির আদর্শ_ এই ছুইয়ের দ্বন্দের অবসান ঘটতে দীর্ঘ 
সময় লেগেছে । সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বোধ হয় সবচেয়ে বেশী 

সময় লেগেছে এই দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে উঠতে । | 
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১৮৬৫ সালে “সোমপ্রকাঁশ” একটি সম্পাঁদকীয় প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার পাঁচটি 

অন্তরায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন । সেই পাঁচটি অন্তরায় হল : ১। এদেশের 

পুরুষরাই আজ পর্যস্ত ভাল লেখাপড়া শিখতে পারেনি, স্থতরাং তারা 
স্্রীশিক্ষা সন্বক্ধে সচেতন হবে কি করে? ২। বাল্যবিবাহ প্রচলিত 

থাকার ফলে মেয়েরা বেশীদিন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে না; 
৩। অল্প বেতনের লোক দিয়ে শিক্ষার কাজ চালানো যায় না; ৪। ছেলে- 
বেলায় স্কুলে যেটুকু লেখাপড়া শেখে, বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়েরা 
তা ভুলে যায়।, এদেশের জাতিভেদপ্রথার জঙ্য সাধারণত উপযুক্ত পাত্রে 
মেয়েদের বিবাহ হয় না, এবং সেইজন্য বিবাহের আগে তাদের যে যতকিঞ্চিৎ 
শিক্ষা হয়, তা বৃথা হয়ে যায়; ৫। ইয়োরোপের মেয়েরা নিজেরা বিশেষ 

রান্নাবান্না করে না, হোঁটেলে খায়। স্থৃতরাঁং তাদের লেখাপড়া করার 
অবসর আছে। কিন্তু এদেশের মেয়েদের যেহেতু গৃহকর্ ও রানাবান্না করতে 
হয়, সেই কারণে তাঁরা লেখাপড়ায় মন দেওয়ার যোগ পায় না ।২৬ 

“সোমপ্রকাশের” এই পাঁচটি অন্তরায়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি প্রবল 
সামাজিক অন্তরাঁয়। বাল্যবিবাহ ও জাতিভেদ প্রথা স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে 

প্রচণ্ড বাধা হয়ে ধ্ীড়িয়েছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালের শিক্ষাসংক্রাস্ত রিপোর্ট 
প্রকাশিত হবার পর “সোমপ্রকাশ' বাঁলিকা-বিষ্ঠালয় ও তাঁর ছাত্রীদের সংখ্যা 
বৃদ্ধিতে উৎসাহিত না হয়ে এ একই মন্তব্য করেন। তারা৷ লেখেন : “বিদ্যালয় 

ও পাঠাধিনীর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্্রীশিক্ষা ষে সামান্তরূপ হইতেছে, তথ্িষয়ে 
সংশয় নাই। শীত্র ইহার উন্নতি হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
ন1।”২৭ “বামাকোধিনী পত্রিকা” লেখেন : “শিক্ষা-সংক্রাস্ত বিবরণ পাঠে 
অবগত হওয়। গেল যে এদেশের লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৌথিক 
যেক্ধপ যত্ব দেখা যায় কার্যে সেরূপ অতি অল্পই আছে। বিবাহকাল পর্ধ্যস্ত 
কেবল বালিকাদিগকে বিস্তাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করিয়া ৮৯ বৎসর 
বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া, বিদ্যালয় হইতে অপন্ৃত কর! হয়। 

এই সময় বেখুন-বিদ্ভালয়ের ছুরবস্থাঁ দেখে এই পত্রিকা মন্তব্য করেন : 

“আমরা শুনিয়। দুঃখিত হইলাম যে এদেশের সর্বপ্রধান বেখুন বালিকা 
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বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টা মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে ।-..ফ্রেণ্ড অফ. ইত্ডিয়া, 

সংবাদপত্র লিখিয়াছে, যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই 
সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ইহার শিক্ষার কার্যে (১৪২৭৭৬) একলক্ষ 

বিয়াজিশ হাঁজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে । এততিক্ন ইহার 
সংস্থাপক এককালে ৬১০০০ যাটি হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন 

বখ্সর অন্তর বাঁটার সংস্কারকাধ্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় 
হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০টা মাত্র সাঁতআট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষীলীভ 
হইতেছে, তখন ইহাঁতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে ।”২৯ 

নবীন ত্রাক্মর! প্রচুর উৎসাহ নিয়ে 'অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার" কাজে লেগেছিলৈন, 
কিন্ত তাতেও বিশেষ কোঁন ফল হয়নি । দেখ গেল, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ধারা 
বড় বড় কথ। বলতেন, তারা নিজেদের পরিবারের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানে। 

তো দুরে থাক, গৃহে পর্যন্ত শিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। “বামাঁবোধিনী 
পত্রিকা এ-সম্বদ্ধে মন্তখ্য করেন : “আমর! প্রায় পাঁচ ব্সর হইল অস্তঃপুর 
স্বীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছি কিন্ত নগরের কোন ব্যক্তিকেই তাহণতে 
যোগ দিতে দেখা যাঁয় না। যদি কেহ অবলম্বন না করেন কেবল উপায় 

অবধারণ করিলে কোন ফল নাই ।”--এই স্থত্রেই “বামাবোঁধিনী” লেখেন : 

“বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল 
হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব, প্রতি বর্ষে এত বি. এ এম. এ হইতেছে 
কিন্ত স্ত্রীজাতির ছুরবস্থা। 'প্রায় পূর্ববৎই বহিয়াছে। আমার্দিগের এই বিল্ময় 
কিছুতেই নিরাকৃত হইল ন! যে যুর্খ, কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ও স্থবর্ণমগ্ডিত 
স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের! কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন? 
"আমাদের দেশের অন্তঃপুর যেন একটা স্থসজ্জিত ক্রীড়ালয়। তথায় 
কতকগুলি লাবণ্যবতী স্থ্বর্ণরত্বমপ্তিতা নরপুত্তলিক ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া 
বেড়াইতেছে, তথায় কেবল বেশভূষা, আমোদকোলাহল, পাঁনভোজন, হাস্ত- 
পরিহাস দিবানিশি দৃষ্ট হইয়। থাকে । এখন দুইটা স্ত্রী এক হইলে বেশভূযা 
রন্ধনভোজন প্রভৃতি জল্পনা লইয়া কাঁলক্ষয় করে। এখনও রূপের গৌরব 
অলঙ্কারের অহঙ্কার তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় বসন্ত । বঙ্গদেশে এমন পরিবার 
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নাই বলিলেও হয় যেখানে কেবলই জ্ঞানের আলোচনা, ধর্শের আলোঁচনাকে 
আদর করা হয়। অনেকানেক বিজ্ঞ বিদ্বান এবং দেশহিতৈষীদিগের 
পরিবারেরও এইরূপ ছুর্দশ।। তাহারা দেশের কুরীতি সংশোধন করিতে 

যান, কিন্ত নিজ পরিবার অন্ধকাঁরে আচ্ছন্ন, তাহার কোন প্রতিবিধান করেন 

না। এরূপ দেশহিতৈষণ! দ্বারা! প্রকৃত ফললাভ হইবে না। যদি পরিবার 
সংশোধনের চেষ্টা অগ্রে না করা হয় তবে দেশের মঙ্গল চেষ্টা কদাঁপি হইতে 

পারে না। বাহির হইতে যে সংস্কার শিক্ষা কর! হয় তাহা স্থায়ী নহে । যদি 
একটী পরিবার সংস্কৃত হয় তাহাঁতেই প্রকৃত ফল উৎপন্ন হইবে 1৮০০ 

বামাবোধিনীর এই সমালোচনা কঠোর, কিন্তু বাস্তব সত্য। পরিবার 

হুল সমাজের ভিত্। সমাজের সংস্কার করতে হলে আগে পরিবারের সংস্কার 

করা প্রয়োজন । এবোধ তখনও আমাদের দেশের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে 

জাগেনি। তারা তখনও বাইরে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর 

কথ! বলতেন, কিন্ত নিজেদের পরিবারটিকে একটি মধ্যযুগীয় কারাগারে 
পরিণত করে রেখেছিলেন । । তারা বাইরে যে আদর্শ প্রচার করতেন, নিজেরা 
ব্যক্তিগত জীবনে তা আচরণ করতেন না। বাংলার শিক্ষিতসমাজ তাদের 
আদর্শ ও আচরণের এই বিরোধ দীর্ঘকাঁল কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আজও 

এই ধরনের আদর্শআচরণের বিরোধ বহ্ৃক্ষেত্ে বাংলার শিক্ষিতসমাজের 
মধ্যে দেখা যায়। সেদিন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট আন্দোলন হওয়। সত্বেও 

যে বিশেষ কোন ফল হয়নি, তার প্রধান কারণ, কুসংস্কার সহজে লোপ পায় 

না। তাই ধারা সংস্কারমুক্তির আন্দোলনে সেদিন অগ্রণী হয়েছিলেন, তাঁদের 

মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি । 

. স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে আর-একটি বড় অন্তরায় ছিল, এদেশীয় শিক্ষিকার 
অভাব। মিস্ মেরী কার্পেন্টার এই অভাব দূর করতে চেষ্টার ক্রটি 
করেননি । ১৮৬৬ সালের শেষে তিনি কলিকাতায় আসেন, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা- 

বিস্তারের কাজে যথাসাধ্য সাহাঁষ্য করার জন্য । শিক্ষাস্ংস্কারের ক্ষেত্রে 

বিস্তাসাগরই ছিলেন তখন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মিস্ কাপেন্টার 
কলকাতায় পৌছেই বিদ্যাসাগরের লঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
ওঠেন। তদানীস্তন ডি. পি. আই. আযাটকিনসন সাহেব একখানি বেসরকারী 
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পত্রে ( ২৭ নভেম্বর, ১৮৬৬ ) বিদ্াসাগরকে লেখেন : “মিস্ কাপেণ্টাবের নাম 
হয়ত শুনে থাকবেন। তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং স্ত্রীশিক্ষা 

সম্বন্ধে আলোচনা করতে বিশেষ উৎক্ক।” একদিন ডি. পি. আই. বেধুন 
স্কুলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার্পেণ্টারের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আদর্শের 

বন্ধন উভয়ের মধ্যে দৃঢ় হয়। বিষ্াসাঁগরের সঙ্গে কার্পেন্টার কলকাতার 
কাছাকাছি কয়েকটি বাঁলিকা-বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। উত্তরপাড়। 

বালিকা-বিগ্ভালয় পরিদর্শনান্তে ফিরে আসবার সময় বিদ্যাসাগরের বগী-গাঁড়ি 
উল্টে ষায়, এবং তিনি ষকতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার কথ। 

উল্লেখ করে কবিয়াল ধীরাঁজ একটি গান রচনা করেন । গানটি এই : 

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে, 
ষাট ব্সর বয়স তবু বিবাহ না! করেছে । 
কবে তুলছে তোলাপাঁড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি, 
মিস কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে । 

কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে, 
এখন এসে কল্কেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে 
উত্তরপাঁড়। স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলে। পথে, 
এট্কিনসন উড়ে। আর সাগব সঙ্গেতে । 
নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে, 
গাঁড়ী উদ্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে । 

এই হুর্ঘটনার পরে বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভ্রুত ভেঙ্গে যায়, এবং আরও পঁচিশ 
বছর পরে ১৮৯১ সালে তার মৃত্যু হলেও, শোন! যায় যে-ব্যাধিতে তিনি 

ভূগেছিলেন, এই আঘাঁতই নাকি তার মূল কারণ। | 
এদেশীয় শিক্ষিক! গড়ে তোলার জন্য মিস্ কাপ্পেণ্টার বেখুন স্কুলে একটি 

নর্মাল স্কুল” স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রাঙ্গসমাজে এই উদ্দেস্তে 
একটি সভার আয়োজন করা হল। সভায় বিষ্তাসাঁগরও আমন্ত্রিত হলেন । 
এই সভায় ( ১ ডিসেম্বর, ১৮৬৬ ) যে কমিটি গঠিত হয় বিদ্যাসাগর তাঁর সভ্য 
নিযুক্ত হন। “সোমপ্রকাঁশেঁ জনৈক পত্রলেখক লেখেন : “মিস্ মেরি 
১০ | | | | 
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 কার্পেন্টর এতদ্বেশীয় স্্রীলোকদ্দিগের অবস্থা উৎকর্ষ লারা বৃদ্ধ বয়সে এদেশে 

আগমন করিয়াছেন । তাহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমর! ম্বদেশীয়- 

দিগের প্রতিনিধিম্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস্ কার্পেপ্টরের 

সম্মানার্থ সম্প্রতি কয়েকটি সভা হয়। ইহার অনেকগুলিতে ভোজ হয় এবং 

এতদ্দেশীয় যুবক ব্রাহ্ম সন্ত্রীক হুইয়৷ তাহার অভ্যর্থন। করিয়াছিলেন। সেদিন 
কলিকাতায় ব্রাঙ্মদমাজ বাটাতে মিস্ কাঁপেণ্টর আগমন করেন। তৎকালে 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক 
উপস্থিত ছিলেন । তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতর্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তত 

করিবার জন্য নশ্মাল বিগ্ভালয় কর। আবশ্তক এবং তদর্থ গবর্ণমেণ্টের নিকটে 

আবেদন করা৷ উচিত। এই উদ্দেস্ঠ সাঁধনার্থ এক কমিটা নিযুক্ত করা হয়, 
বিগ্ভাসাগর তন্মধ্যে একজন ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, আমরা যখন 
প্রথমতঃ এই প্রন্তাব প্রেরণ করি তখন আশ্চ্যবোধ করিয়াছিলাম। কাহার 

দ্বার এই প্রস্তাব হইতেছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্তমান 
অবস্থায় কি ইহা সঙ্গত? এতদম্ুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা 

আপন আপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম 
নখ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে 
তাহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি 

হঠাঁৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া আমর! আরও আশ্চধ্যবোধ 

করিয়াছিলাম। কিন্ত গত লোমবারের হিন্দু পেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র 

প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে তিনি প্রস্তাবিত গ্রস্তাবে 
লিগ থাকিতে সম্মত নহেন। এটা বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলেরই 
হ্বীকার করিতে হইবে। মিস্ কার্পেন্টর বঙ্গদেশের বালিকা বিষ্তালয়ের অবস্থ! 
দর্শন করিয়া সন্তষ্ট হন নাই, অসন্তোষের প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতীয় 

_ বিষ্ালয়ে স্ত্রীশিক্ষকের স্থলে তিনি পুরুষ শিক্ষক দেখিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের 

মনের গতি পুরুষের! সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের. দ্বারা 
_ বালিকাদিগের যে প্রকার শিক্ষা! হইবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা! 
” নাই। কিন্তু এস্থলে আমরা নি্নমমাত্রের উল্লেখ করিলাম । এক্ষণে দেখা 
ই অবস্থা'"" তাহাতে স্ত্রীশিক্ষকের কাধ্যারস্ভের কাল 
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আসিয়াছে কিন1 ?... নর্মাল বিগ্ভালয়ে কাহাঁরা শিক্ষা করিবেন? এদেশীয় 

বিধবাগণ? আমরা বলিতেছি শিক্ষকের সংখ্যা! অতি অল্প হইবে। উচ্চ 
জাঁতির প্রায় কোন বিধবা আসিবেন না। ঢাকায় একটি নর্মাল বিদ্যালয় 
হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা অধিক । আমর! ইহাঁদিগের 
অবমাননা করিতেছি না, কিন্ত বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের উপরে সর্বসাধারণের 
ভক্তি অতি অল্প। এ অভক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে এ শ্রেণীর 
শিক্ষকের নিকটে যদি কন্তাগণকে ন! পাঠান তাহ! হইলে আশ্র্য্যের বিষয় 
কিছুই নয় ।'-*৮০১ 

এই পত্রের উপর মন্তব্য করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সোৌমপ্রকাশ" লেখেন : 

“পত্রপ্রেরক বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভদ্র কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন 
করিতে যাইবেন না। সময় হয় নাই, এ আপত্তি অকি্চিংকর। কোন 

বিষয়ের নৃতন অনুষ্ঠান হইলে সচরাচর এ প্রকার আপত্তি হইয়া! থাকে৷ 
ইংলগ্ডে যখন রেলওয়ের প্রথম স্থষ্টি হয়, তৎকাঁলে পাঁলিয়মেণ্টে এই বিষয় 
লইয়। বাদবিতগ্ড। হইয়াছিল । অনেকে এটি অসাধ্য বলিয়। সিদ্ধাস্ত করিয়া- 

ছিলেন। শেষে সেই রেলওয়ে হইল, ক্রমে ক্রমে উহা সর্বদেশব্যাগী হুইয়। 

উঠিল, এখন কে না উহার উপকারভোগী হইয়াছেন? অগ্রে স্্রী-নর্ধল 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। করিয়। পরীক্ষ। করিয়৷ দেখ, সময় হইয়াছে কি ন। তাহার পর 

বুঝা যাইবে । আমরা যেমন দেখিতেছি, ভদ্র কুলঙ্গনার! ব্রাহ্মধম্মীবলঘ্িনী 
হইয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত একত্র পান ভোজনাদি করিতেছেন, 
তখন যে তাহার৷ স্ত্রী-নশ্শীল বিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাঁইবেন না, কিরূপে 

এনপ দিদ্ধাস্ত কর। সম্ভব হয়? ইউরোপীয়দিগের সহিত পান ভোজনাদির 
ন্যায় কি ইহ হিন্দু শাস্তের নিষিদ্ধ ?...আমাদিগের যেব্প অন্তঃপুর প্রণালী 
আছে, সেই প্রকার কিঞ্চিৎ নিভৃত করিয়া! স্ত্ী-নম্মীল বিদ্যালয়ের কাধ্যারস্ত 
করিলেই অভিষ্টসিদ্ধি হইবে ।” 

স্ত্রী-নর্মীল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথে সামাজিক কুসংস্কারের অস্তরায় তখনও 
যে কত প্রবল ছিল তা এইসব আলোচনা থেকে পরিফার বোবা যাঁয়। 
“সোমপ্রকাশের” পত্রলেখক স্পষ্ট কথায় তা ব্যক্ত করেছেন। নারীসমাজে তখন 
শিক্ষ। ও সংস্কারকর্মে অগ্রগামী ছিলেন 'ব্রাক্ষিকা” (ত্রাঙ্মধর্মে দীক্ষিত মহিলারা) 
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ও গ্রীষ্টান মহিলারা । কিন্ত ব্রান্ষিকাদের সংখ্যা তখন খুব বেশী ছিল ন৷ 
এবং ধাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রকাশ্তে সংস্কীরকর্মে যোগদান করতে বিশেষ 
কেউ সাহস করতেন না। তার কার্ণ, ব্রাক্ষপমাজের বাইরের প্রগতিশীল 

আন্দোলনের প্রভাব তখনও ব্রাহ্মদের অস্তঃপুরেই বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি । 
অর্থাৎ ব্রাজ্মর! সমাজসংস্কারের জন্য বাইরে ষতটা আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন, 

পরিবার-সংস্কারের জন্য তা করেননি । স্থতবাঁং ব্রা্ষিকাঁরা যে বাইরের 
স্ত্রী-নর্জাল বিষ্ভালয়ে শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণের জন্য দলে দলে যোগদান করবেন, 
এরকম আশা করারও তখন যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছিল না। তাছাড়। 
্রীষ্টানদের মতন ক্রাঙ্ষিকাদের ক্ষেত্রেও ধর্মের সমস্তা ছিল। ব্রাক্ষিকাঁর। 

এদেশীয় মহিলা! হলেও, এবং ত্রান্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ হলেও, সাধারণ 

হিন্টুসমাঁজের কাছে তারা স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলে গৃহীত হতেন। হিন্দুর 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাকেও অনেকট। “ধর্মীস্তর” বলেই মনে করতেন । গ্রীষ্টীনদের 

কাছে তাঁরা যেমন ধর্মনীশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাইতেন ন।, 

ব্রাঙ্মিকাদের কাছেও তেমনি একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের 
আপত্তি ছিল। এই সমস্তা বাংলা-সরকারের কাছে স্ত্রী-নর্মীলি বিদ্যালয় 

পদ্রিচালনার সময় একটি বড় সমস্তা হয়ে দীড়ায়। 

স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের নীতিগত কোন আপত্তি ন। 

থাকলেও সামাজিক কাঁরণে আপত্তি ছিল । ১ অক্টোবর ১৮৬৭, তিনি বাঁংলাঁর 

ছোঁটলাট উইলিয়ম গ্রে সাঁহেবকে একখানি পত্রে জানীন : ৩২ 

আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি এবিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি 

এবং অশ্ুসন্ধানও করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় জ্ত্ী-নর্মাল বিচ্যালয় সঙ্বন্ধে 
আমার পূর্বের মত পরিবর্তনের কোন কাঁরণ আমি খুঁজে পাইনি । 

এ সম্বন্ধে আমার মত এই ঘে, আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের গ্রহণযোগ্য 
একদল দেশীয় শিক্ষপ্বিত্রী তৈরী করবার জন্য মিস কার্পেন্টাঁর ষে প্রথ 

অবলম্বন করতে চাঁন, তা কাজে পরিণত করা৷ কঠিন। আমাদের 
"4: সমাজের যে বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর যে মনোভাব তাতে এই 
_. ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। এসম্বন্বে আমি ঘত 
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ভেবেছি, তত এই ধারণাই আমার দৃঢ় হয়েছে । যে কাঁজ বা পরিকল্পনা 
বাস্তবে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তা আমি কোনমতেই 
সরকারকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে পাঁরি না । 

এদেশের ভদ্রপরিবারের হিন্দুরা খন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির 

জন্য দশ-এগাঁর বছরের বিবাহিত বালিকাঁদেরই গৃহের বাইরে যেতে 
দেয় না, তখন তার! যে বয়স্ক। মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ 

করতে সম্মতি দেবে, এ আশ দুরাশ। মাত্র । বাকি থাকে অসহায় 

অনাথ বিধবাঁরা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পাঁরে। 

শিক্ষকতাঁর কাঁজে তারা কতদুর উপযুক্ত হবে আপাতত সেপপ্রশ্ন বাদ 
দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ষে, অস্তঃপুর ছেড়ে বাছরে 

বিধবার দি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাঁজে যৌগ দেয়, তাঁহলে লোকের 

কাছে তার! অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই 
প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্টয ব্যর্থ হবে। 

মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে কতট। আবশ্যক ও অভিপ্রেত 

তা আমি বিশেষভাবে জানি, এবং সে-কথা আপনাকে নতুন করে 

জানানে। বাহুল্য মনে করি। দেশবাসীর দৃঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার 
যদি ছুললজ্ব্য বাঁধা হয়ে ন। দীড়াত, তাহলে সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব 

সর্বাস্তঃকরণে অনুমোদন করতাম এবং একে কাঁজে পবিণত করার জন্য 

যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে এতটুকু কুষ্ঠিত হতাম ন1। কিন্তু যে-কাঁজে 
সাফল্যের কোন সম্ভীবন। নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, 
তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না। 

জীবনের অনেক মর্মীস্তিক অভিজ্ঞতার পর বিগ্যাসাগর এই কথাগুলি 

এত স্পষ্ট করে বলেছেন । চিঠিখাঁনি ১৮৬৭ সালে লেখা । তার আগে 
তার বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। অনেক তিক্ত 
অভিজ্ঞতা! তিনি অর্জন করেছেন। দেখেছেন, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তির ও 
পরিবারের বাইরের প্রগতির মুখোস বাস্তব সমস্যার সামান্য ধাক্কায় খসে 
পড়ে গেছে। এমনকি, পাশ্চাত্যবিষ্ভাও যে এদেশের লোকের মনে কতখানি 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৫০ 

শিকড় গাঁড়তে পেরেছে, এবং তার প্রকৃত স্ৃফল কতটুকু ফলেছে তাঁও 
তিনি কম দেখেননি । সমাঁজসংক্কারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় সত্যই শুদ্ধ 
সোণার মতন উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, সমাজে এরকম লোঁক তখন দু-চারজনও 
ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজীবিদদেরও যতটা হাঁকভাঁক ছিল বাইরে এবং 

যতটা সশব্দে তা ধ্বনিত হত, ভিতরট]1 সেই তুলনায় অনেক বেশী ফোপরা 
ছিল। এছাড়া সমাজের সনাতিনপস্থী ও রক্ষণশীলরা তো। ছিলেনই, এবং 
তখনও তাঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিলেন। বাকি ছিলেন ব্রাঙ্ধরা, কিন্ত 

তাদেরও চরিত্রে আদর্শ-আচারের যথেষ্ট বিরোধ দেখ। যেত । বয়সের 

দিক থেকে বিদ্ভাসাগর তখন প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌছেছেন। 
তাথ মধ্যে অন্তত দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাঁও তিনি সঞ্চয় 

করেছেন। সমাজের নানাক্ষেত্রে বহু ব্যক্তি, বহু বিচিত্র চরিত্র এবং বহু 

দল-উপদল ও প্রতিষ্ঠানও তিনি দেখেছেন। তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন, 

আমাদের দেশের লোক কত শত মণ কথা বলতে অভ্যন্ত হয়েছে, সামান্য 

কয়েক ছটাক কাজের জন্য । কথা ও কাজের ছুস্তর ব্যবধান লোকচবিত্রে 

কোনদিনই তিনি সহা করতে পারেননি । জীবনে নিজে ছিলেন তিনি 

কঠোর বাস্তবপন্থী, তাই বড় বড় কথা! ও পরিকল্পনার চেয়ে ছোটখাট 

কাজই হাতে-নাতে করতে তিনি ভালবাসতেন । নির্মম অভিজ্ঞতাঁর 

আলোকেই তিনি স্ত্রী-নর্মীল বিগ্যালয়ের পরিকল্পনাকে বিচাঁর করেছিলেন 

সেদিন। অনেক বন্ধু ও সহযোগীর সঙ্গে তার মতভেদও হয়েছিল। তা সত্বেও 

তিনি নিজের মত প্রকাঁশ করতে দ্বিধা! করেননি । “সৌঁমপ্রকাশ' পত্রিকার 
এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে তার আভাস পাঁওয়া যায় :০৩ 

এ দেশের জ্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার যে সমস্ত বিশ্ন আছে, উপযুক্ত 

পিক্ষয়িত্রীর অভাব তন্মধ্যে প্রধান। মিস্ কার্পেন্টর ভারতবর্ষে 
আনিয়া এই অভাবের নিরাঁকরণার্থ সবিশেষ যত্ববতী হন। এক্ষণে 
অধিকাংশ স্ত্রীবিদ্ভালয়ের শিক্ষকতা কাঁধ্য পণ্ডিতদিগের ছার! সম্পাদিত 

... হইতেছে । যেখানে  অস্তঃপুর মিসন আছে সেখানে খ্বীষ্টিয়ান 
০. শিক্ষযিত্রী মিলে ; কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণ ফললাতের সভভাঁবনা না থাঁকাতে 



স্ত্রী শিক্ষা রর ১৫১ 

মিস্ কার্পেন্টর কয়েকটি শ্ত্রী-নর্মীল” বিস্ভালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব 

করেন। সর সিসিল বীভন এ বিষরে প্রধান প্রধান লোকের মত 
জিজ্ঞাসা করেন; তাহাতে বহু মতামত ও নানা আপত্তি হয়। 

সর জন লরেন্স স্থানীয় ফণ্ডের আপত্তি করিয়া বলেন, লোকে যদি 
সাহাঁধ্য করেন, তাহা হইলে ভারতব্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাহাঁধ্য করিতে 
পারেন, কিন্তু মিস্ কার্পেন্টর কেবল গবর্ণর জেনরেলের অনুগ্রহের 

উপরে নির্ভর না করিয়া ইংলগ্ডে গমন করেন। বিষ্যাঁশিক্ষা বিষয়ে 
সব ট্টাফোর্ড নর্থকোর্টের অতিশয় উত্সাহ .ছিল। তিনি এ বিষয়ে 

হস্তার্পণ করিলেন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দরাজে এক একটি নশ্মাল 
বি্ভালয় করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানে মামিক ১০০০ টাঁক। দিবার 

আজ্ঞ৷ হইল। নানাঁজনের আপত্তি নিবন্ধন আপাততঃ পাঁচ বৎসর কাঁল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয় হইতেছে । কলিকাতার 

বেখুন বিগ্ালয়ে "এই কাধ্য আবরস্ত করিবার আজ্ঞ। হইয়াছে । এ বিষয় 
লইয়। যে মতভেদ হইবে তাহা৷ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্ত আঁমাঁদিগের 
স্ত্ীলৌকদিগকে যে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ 
নাই। তবে প্রশ্ন এই হইতেছে, হিন্দু শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার সময় 

আসিয়াছে কি না? আমর ইহার আন্দোলন প্রারস্ত কালেই 

কহিয়াছি সে সময় উপনীত হুইয়াছে। অন্ততঃ ইহার পরীক্ষা করা 
উচিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পরীক্ষাঁমাত্র করিতেছেন । 

“সোমপ্রকাশ' পরোক্ষে এখানে বিদ্যাসাগরের মতেরই সমালোচন। 

করেছেন, কেবল সাহস করে তীর নাঁমটি উল্লেখ করতে পারেননি । কিন্তু 
“সোমপ্রকাশের, এই' বলিষ্ঠ নীতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় যেতাঁবে প্রকাশিত হয়েছে, 
সামাজিক ক্ষেত্রে সেভাবে তা৷ প্রকাশ করার সময় সত্যই তখনও হয়নি। 
এমনকি সম্পাদকের একই লেখনীর বক্তব্যের মধ্যে ষে স্ববিরোধ ফুটে উঠেছে, 

তা থেকেই বোঝা যায় ষে তিনি স্ত্ী-নর্মাল বিগ্ভালয়ের “কাল্পনিক" সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়েছিলেন মাঁত্র। এই একই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষে 'সোমপ্রকাশ? 
লিখেছেন : “এ স্থলে আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া কাজ রুবিবাঁর অনুরোধ 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ | ১৫২ 

করিতেছি । মিস্ কার্পেন্টর শিক্ষয়িত্রীর্দিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাধিবার 
যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপাততঃ ত্যাগ করা কর্তব্য । যে সকল 

স্ত্রীলোক নর্খাল-বিষ্যালয়ে আসিবেন, তাহাদিগকে আবৃত শকটে আনয়ন 
কর। কর্তব্য । বিদ্ালয়ে যে সে পুরুষদর্শক যাইতে পারিবেন না। যে 
সমস্ত স্ত্রীলোক নর্শাল-বিদ্ালয়ে শিক্ষার্থ আসিবেন, তাহাদিগের লোভ 

ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থ দানের ব্যবস্থা! করা কর্তব্য 1” এত দ্বিধা ও 

সংশয় নিয়ে, এবং কুসংস্কার সম্বন্ধে এত সচেতন হয়ে, “লোমপ্রকাশ” যখন 

জ্ী-নর্মীল বিদ্যালয়ের পক্ষে ওকাঁলতি করেন, তখন তা হাস্তকরই মনে হয়। 

বিদ্যাসাগরের চেয়ে বাংল।-সরকারের ক্ষমতা অনেক বেশী, সুতরাং তার 

মত গৃহীত হল না। অবশেষে স্ত্রী-নর্মীল বিদ্যালয় খোঁলা হল। বাংলা- 
সরকার বেথুন স্থুল-কমিটিকে লিখলেন :০৪ “ছোটলাঁট মনে করেন, স্ত্রীশিক্ষা 

বিস্তারের জন্য বর্তমান অবস্থায় যা কর! হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভাল উপায়ে 

এই অর্থের সন্ধযবহার করা যেতে পারে। স্কুল আরও ছোট করে, তাঁর সঙ্গে 

শিক্ষযিত্রীদের জন্য একটি নর্মীল স্কুল যৌগ করে দিলে সেই প্রয়োজন মিটতে 

পারে বলে ছোটলাট মনে করেন। তাই করাই যদি সাব্যন্ত হয়, তাহলে সমগ্র 
প্রতিষ্ঠানাটকে শিক্ষাবিভাগের আরও ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আনার প্রয়োজন হবে। 

এতদিন পর্ষস্ত একজন ইংরেজের সভাপতিত্বে কয়েকজন এদেশীয় লোকের 

একটি কমিটি বেথুন বিদ্যালয় পরিচাঁলন। করে এসেছেন। কিন্তু এখন এই 

কমিটির সশ্বা, নতুন ব্যবস্থা অনুসারে, বিভাগীয় স্কুল-ইন্স্পেক্টরের 
সহযোগিতায় পরামর্শসভাঁর সভ্যরূপে কাজ করতে সম্মত আছেন কিন৷ 

ছোঁটলাট জানতে চাঁন।” 

বলা বাহুল্য, বেখুন স্কুল-কমিটি এই নতুন শর্তে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে 
সম্মত হননি।. এই কমিটিরই সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর । কমিটি ভেঙে 
দেওয়! হল। মাসিক ৩০০২ টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য মিসেস ব্রিটুশে 
নামে এক মহিলা বেখুন ও নর্মাল বিদ্ভালয়ের স্পাঁরিনটেগ্ডেপ্ট নিযুক্ত হন । 

২ মার্চ ১৮৬৯ স্কুল-ইন্স্পেক্টর উদ্ভব! সাহেব ডি. পি. আই.-কে লেখেন : “পণ্ডিত 

ঈররচন্ বিষ্তাঁসাগর ২৩ ফেব্রুয়ারি. বেখুন-স্থুল সংক্বাস্ত সমস্ত কাগজপত্র 

আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার সে বিদ্ভালয়গৃছে 
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এবং তার সামনের জমিতে বেড়ালেন। হিন্দু মহিলাদের বিদ্যালয়ে থাকবার 
ব্যবস্থা করতে হলে কিকি করা দরকার, সে-বিষয়ে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর 
সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। নর্মীল-স্কুল করে যে বিশেষ কোন ফল হবে, 
এমন আশা তিনি অবশ্ত করেন নি। কিন্তু তবু তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন যে নর্মাল-স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে, প্রয়োজন হলে তিনি আমাকে 
যথাসাধ্য সাহায্য করবেন ।” 

সরকারী ইচ্ছায় এবং কয়েকজন অত্যুৎসাহীর আগ্রহে কাঁগজে-কলমে 
স্্ী-নর্ধাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু স্কুলের কাজ আরস্ত হতে বিলম্ব হতে 
খাকল। সেই সমস্যাই সামনে পর্বতের মতন মাথা তুলে দীড়াল, দেশের 
লোকের কুসংস্কারের সমস্থ । স্কুল খোলা হল, মেমসাহেব সুপাবিনটেক্েপ্ট 

নিযুক্ত হলেন, সরকারী অর্থও খরচ হতে থাকল, কিন্তু দিন চলে যায় তবু কাজ 
আর আরম্ভ হয় না। কেন হয় না? ইনস্পেক্টর উড়ে! সাহেব ভাবলেন, 
সবই তে। হল, কিন্তু যে-গাড়ীতে করে মহিলাদের নিয়ে আসা হবে, তাতে 

তো পুরুষ গাড়োয়ান ও সহিস থাকবে, তাহলে পরিবারের লোকজন আপত্তি 
করবে না কি? দেশীয় লোকের কুসংস্কার সন্ন্ধে সাঁহেবের এত ভয়, যে 

পুরুষ গাড়োয়ান ও সহিসের সমস্তায় সত্যই তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। 
“বামাবোধিশী পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন :ৎ« | 

বেথুন সাহেবের বাঁলিক।-বিদ্ভালয়ের বাটার এক পার্থখে এ বিদ্যালয় 
সংস্থাপিত করিবার জন্য আবশ্তক বিষয়গুলিও প্রস্তুত হইয়াছে, এবং 
শুনাও যাইতেছে, এঁ ভাবী স্ত্রীবিদ্যালয়ের তত্বাবধায়িকাঁর জন্ত প্রতি মাসে 
টাকাও গৃহীত হইতেছে । এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে 

বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে না কেন? উত্তরটা কৌতুককর--প্ত্রীলোক 
শকটচালক (গাড়য়ান ) এবং স্ত্রীলোক সয়িস+-যতর্দিন পাওয়া না 

যাইবে ততদিন বিষ্ালয়ের কাধ্য আরম্ভ হইবে না, এইটী সাহেবের 

উত্তর। এখন দেখ! ষাঁউক কি হয়। | 
এদেশে স্ত্রীলোকেরা ত এখনও এতদূর বি্ভাবতী হয় নহি 

স্বাধীনতাঁও পায় নাই যে শকট চালন।.কার্ধ্য করিতে সক্ষম। হইবে। 
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সাহেব এবার বিলাত গিয়্াছেন, এই ক্থযোগে ঘি তিনি স্বদেশ হইতে 

_ ছুই-তিনটি স্ত্রী-গাঁড়য়ান এবং সয়িস আনেন তাহা হইলে স্ত্রীবিষ্যালয়ের 
_ সংস্থাপন আশা হইতে পারে। বিলাতীয় স্ত্রীলোক ভিন্ন এ মহৎ কার্যে 
ব্রতী হওয়া কাহারও সাধ্য নহে। আঁমরা সাহেবকে বিশেষরূপে 
অনুরোধ করি তিনি যেন এদেশে প্রত্যাবর্তন সময়ে ২।৩টী বিবি-সয়িস ও 

বিবি-গাঁড়ওয়ান লইয়া আসেন । 

ব্যাপারটা হাস্যকর হলেও এর ভিতর দিয়ে সমস্যার গুরুত্বটি প্রকাশ 
পেয়েছে । হয়ত হিন্দুসমাঁজের অববোঁধপ্রথাঁর আতঙ্কে সাহেব একটু বেশী 
মায় কাহিল হয়েছিলেন, কিন্তু সমস্যাটা প্রায় তখন এরকমই ছিল। উচ্চ 

সমাজের সম্ত্রমবোধ তখন আই্টেপুষ্ঠে পর্দাপ্রথাঁর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এটাই 
: ছিল মর্যাদার বড় মানদণ্ড । নিচু থেকে সমাজের উপরের স্তরের দিকে ধাঁপে 
ধাপে যত ওঠা যাঁয়, তত দেখ যায় যে অববোধপ্রথার কঠোরত। বাঁড়ছে, এবং 
যত নিচু দিকে নাম! যাঁয় তত দেখ! যাঁয়, তার বন্ধন আল্গা হচ্ছে। এই 
যখন সমাজের অবস্থা তখন ইনস্পেক্টর সাঁহেব যে পুরুষ শকটচাঁলকের জন্য 
শঙ্কিত হবেন, তা খুবই স্বাভাবিক । তাছাড়াও একে একে অন্ত সব সমস্যাও 

দেখা দিল । 

শিক্ষিক হবে কারা? তার জন্য কাঁর! নর্মীল-স্কুলে পড়তে আসবে? যে 

কেউ আসলে চলবে না। সমাজের সম্্রাস্ত স্তর থেকে আঁস। চাই। কিন্ত 

সম্্রাস্ত স্তরের মেয়েদের দশ-এগার বছর বয়স থেকে সংসারে বধূর কর্তব্য 
পালন করতে কেটে যাঁয়। সুতরাং তাঁরা শিক্ষিক! হতে পারে না। 

এদেশীয় ধর্মাস্তরিত শ্রীষ্টানদের মধ্যে কেউ কেউ হতে পারতেন, কিন্ত 
তাঁরা! একে স্ত্রীষ্টান হয়েছিলেন, তার উপর অধিকাংশই সন্ত্ৰাস্ত ঘরের 

ছিলেন না। তীরা শিক্ষিকা হলেও আদল উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হত। বাকি 
থাকেন ত্রান্ষিকারা ও হিন্দু বিধবারা। ন্বাঁধীনতার 'ব্যাপারে হিম্দু কুমারী, 

ব্বাহিতা ও বিধবান্দের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রাঙ্দিকার! ছিলেন, 

কিন ষ্টানের মতন তদের সম্বন্ধে ধর্মভয় ছিল। এ-বিষয়ে “বামাবোধিনী 
পত্রিকার এই মন্তব্য থেকেই তা পরিষ্ষার বোঝা যায় :০৬ “বেখুন বালিকা- 
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বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী বি্ঠালয়ের স্থান প্রস্তত হইয়াছে সত্য, কিন্ত শিক্ষার 

অধ্যক্ষগণ ছাত্রীদিগের নিমিত্ত উপযুক্ত নিয়মাদদি করিতেছেন না। ব্রা্গের! 
বরাবর এ-বিষয়ে সচেষ্ট আছেন এবং ১০।১২টী ছাত্রী দিবারও প্রস্তাব 

করেন। কিন্তু কর্তীপক্ষিয়দের সঙ্গে মধ্যে তাহাঁদিগের যেরূপ কথাবার্তা 

হয়, তাহাতে তাহারা ভগ্নাশ হইয়াছেন ।...ব্রা্মের হিন্দু-সমাঁজের প্রচলিত 
আচারব্যবহারে সম্পূর্ণ যোগ দেন না, অতএব ত্াহাঁদিগের আীগণকে শিক্ষা 
দিয়া হিন্দু-সমাঁজের কোন উপকার হইবে না, অধ্যক্ষদিগের এই আঁশঙ্কা। 

এসকল কথ। কেবল শিক্ষক্ষিত্রী বিদ্যালয় না হইতে দিবার কথা৷ । ব্রাঙ্গগণ 
হিন্দু-সমাজের বহিভূতি নহেন, তীহারাই ইহার উন্নত ও শিক্ষিত দলের 
প্রতিনিধি । ব্রাঙ্ষগণ ঘ্বারাই হিন্দুসমাজ হইতে কুসংস্কার ও অনর্থকর 
দেশাঁচার উন্ললিত হইয়া! সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ।..তাঁহাঁদিগকে 
ছাঁটিয়৷ ফেলিয়া এতদ্দেশে একটা নৃতন সভ্যপ্রথ। প্রতিষ্ঠিত করিবার আঁশ! 
ছুরশ। মাত্র। শিক্ষাধ্যক্ষগণ কি মনে করেন, বর্তমান অবস্থায় সাধারণ হিন্দু- 
সমাজ হইতে বয়ংস্থা রমণীসকল শিক্ষঘ্িত্রী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইবে আর 

তাহাদিগকে যেখানে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইবেন সেখানেই যাইবে? 
তাহার! নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক অথব। অসচ্চরিত্র বমণী হইতে পাঁরেন। 
কিন্তু অল্নকাঁল শিক্ষা ঘ্বারা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সচ্চবিজ্র করিয়! 

শিক্ষপ্িত্রীর উন্নত ও পবিভ্র পর্দে অধিষ্ঠিত কর। কিরুপ সম্ভব সকলেই 
বুঝিতে পারেন ।” 

বামাবোধিনীর? 'যুক্তির মধ্যে গলদ নেই কোথাও, কিন্তু সামান্য একটু 
হাঁসির খোরাক আছে। ব্রাক্ষিকারা ছাঁড়। কারা শিক্ষিকা হবে, এই 
প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে অন্ত কেউ হবে না, এবং হিন্দুসমাঁজ 

থেকে যদ্দি কেউ হয়, তাহলে তারা 'নীচজাতীয় ও “অসচ্চরিত্র' হবার 

সম্ভাবনা । অর্থাৎ 'বামাবোধিনী'র মতে তখনকার সমাজে সচ্চরিত্র ও 
উচ্চজাঁতীয় মহিল| ধারা শিক্ষিকা হতে পাঁরতেন তীরা 'ব্রাহ্'। কিন্তু 
্রাঙ্মধর্মে ধাঁর। দীক্ষা নিয়েছিলেন, তারা সকলেই নিশ্চয় হিন্দুসমাঁজের উচ্চ- 
শ্রেণীর লোক ছিলেন না। মেকথ! বাদ দিয়েও বলা ঘায়, “সোমপ্রকাশের, 
সেই পত্রলেখকের কথাই তো সত্য হল! পত্রলেখক বলেছিলেন, একমাত্র 
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বোষ্টমীরা ছাড়! আর কেউ নর্মীল-বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা তৈরী হতে আসবেন 
না। তার চেয়েও বেশী সত্য হল বিদ্যাসাগরের ভবিষ্বদ্বাণী। স্ত্রী নর্মাল- 
বিদ্যালয় সফল হবে না, বিদ্চাসাঁগর বলেছিলেন, কারণ স্তান্ত হিন্দু-পরিবারের 

অবরোধপ্রথার গৌঁড়ামি এত বেশী যে বয়স্কা মহিলাদের তাঁরা কিছুতেই 
শিক্ষিকার কাজ গ্রহণ করতে দেবে না । 
বিষ্তাসাগরের কথাই সত্য হল। তিন বছর না যেতেই পরবর্তা ছোটলাট 

জর্জ ক্যাম্পবেল বেখুন-বিগ্ালয়ের সংশ্লিষ্ট নর্মীল-স্কুলটি তুলে দেবার আঁদেশ 
দিলেন। ডি. পি. আই-কে তিনি লিখে জানালেন :* | 

সাধারণভাবে বিচার করে দেখলে বেশ পরিষ্ণার বোঝা যায়, তিন 

বছর ধরে পরীক্ষা করবার পরেও “ফিমেল নর্মীল স্কুল” সফল হয়নি। 

অতএব ১৮৭২, ৩১ জাঙ্গয়ারি তারিখের পর “ফিমেল নর্মীল স্কুলটি, 
বন্ধ করে দেওয়। হোক । 

অবশেষে নর্মাল স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক বছরের বাক্যুদ্ধের 
অবস্ধন হল ১৮৭২ সালের জাুয়ারি মাসে । বেখুন-বিষ্ভালয়ের কাজ আগের 
মতন চলতে থাকল এবং ছাত্রীসংখ্যাঁও বাড়তে থাকল ধীরে ধীবে। 

্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গীমোহন দাস, আনন্দমোহন বন্থ, শিবনীথ শাস্ত্রী, 
বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ তরুণ ব্রাঙ্ম যুবকর৷ স্ত্রীশিক্ষ। বিস্তারের আন্দোলনকে 

ব্যাপক ও শক্তিশালী করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। এ'দেরই 
আন্দোলনের ফলে ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের 

পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। ১৮৭৮, ২৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সিনেট সভায় এই মর্মে প্রস্তাব পাশ হল : 7179 06 £61009816 ০8001- 

09059 16 20179166659 0০ 00০ [00101551515 65900179007, 920150০6 00 

০6129110 01০5.” স্তীশিক্ষার অগ্রগতির একট। বড় বাঁধ। দুর হল ১৮৭৮ সাল 

থে কে। 

.একিন্ধ সমাজের দিক থেকে সম বাধা একেবারে দুর হল না। 
বি বিষ্ভালয়ে  স্ত্রীশিক্ষার্থীরা প্রবেশাধিকার পাবার পর চারিদিক থেকে 

আপতির গুপ্রন উঠল। এমনকি প্রবীণ ব্ান্দেরা পর্যন্ত সীশিক্ষার এতদূর 
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অগ্রগতি ও উন্নতি সুনজরে দেখতে পারলেন না। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 

লিখলেন :০৮ 

বর্তষান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখ। যাইতেছে । 
প্রতি বৎসরই বঙ্গদেশে বাঁলিকা-বিগ্ভালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী বালিকাগণেরও সংখ্য। বুদ্ধি হইতেছে । 

সম্প্রতি আবার বঙ্গীয় অবলাগণ উত্তীর্ণ হইতেছেন। গত তিন বৎসরের 

মধ্যে পাঁচজন বঙ্গীয় কুমারী প্রবেশিকা এবং ছুইজন এল. এ. পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আর কয়েক বৎসরে বঙ্গীয়। নাবীগণের মধ্যে 

অনেকে বি. এ. এম. এ. পরীক্ষা দানে কৃতকাঁধ্য হইবেন তাহা স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে । অনেকে প্রচলিত প্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ 
উন্নতি দেশের অতিশয় হিতকর শুভকর জ্ঞান করিতেছেন." কিন্তু 

আমর। বঙ্গীয় স্্রীলোকদ্িগের খিশ্ববিদ্ঠালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া) 

বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা কি শুভকর ফল তাহা৷ আমর! বঙ্গীয় 

যুবকগণের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাঁইতেছি।... আমাঁদিগের সম্পূর্ণ 

আশঙ্কা হইতেছে যে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী 
অন্সারে শিক্ষিতা হইলে বঙ্গীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের স্তাঁয় তাহাঁর। ধশ্মে 
বিশ্বীসশৃন্য ও স্থুনীতিবিচ্যুত হইবেন ।.."বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী 

স্্রীলৌোকগণের পক্ষে কোনক্রমেই উন্নতিকর ও শুত ফলপ্রদ নহে। 
স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত ছুইয়ের পক্ষে একপ্রকার 

শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান, এবং 

পুরুষ-প্ররৃতি স্বভাবতঃ বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ীশিক্ষা 
বল! যাইতে পাঁরে, যাহাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ 
উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. এম. এ. পবীক্ষায় 
উভভীর্ণ হুইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, 
হদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব এপ্রকার শিক্ষা ্ ্ীজাতির পক্ষে 
সি শিক্ষা নহে। 
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- স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে প্রায় অর্ধ শতাবীর অন্দোলনের পরেও, সমাজের মধ্যে 

ধারা নিজেদের সবচেয়ে উন্নতিশীল ও প্রগতিপন্থী বলে মনে করেন সেই 
্রাহ্মরাও, স্ত্রী-পুরুষের 'প্রকতির বিভিন্নতার' যুক্তি দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার শ্বাতনত্য 
দাবী করছিলেন। “বুদ্ধির উন্নতি? স্ত্রীশিক্ষার গৌণ উদ্দেস্ঠ হওয়া উচিত, 
একথা ১৮৮* সালেও ত্রাহ্মর] প্রচার করছিলেন। হিন্দুসমাঁজের সবচেয়ে 

উন্নতিশীল গোঠী ব্রাহ্মরাই যখন বহুকালের সংস্কার সহজে ছাঁড়তে পারেননি, 
তখন অন্যান্য শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের হিন্দুদের মনোভাবের কথ৷ উল্লেখ 

না করাই বোধ হয় ভাল। স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির পথে উনিশ শতকের 
শেষ দশকেও যে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল, তা “তত্ববোধিনীর” এই যুক্তি- 

বিনা থেকে পরিফার বোঝা যায়। কুসংস্কারের এই অন্তরায় দূর হতে 
আরঙ অনেকদিন সময় লেগেছিল। কিন্তু তা লাগলেও, ১৮৭৮ সালের 

পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্ত্ী-পুরুষের সমান শিক্ষার মর্যাদা ও অধিকার 
স্বীকৃত হবার পর থেকে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তাঁর স্থিরগতিতে হতে থাকে । 

বিস্তাসাগর তখন জীবন-সায়ান্ে উপস্থিত হয়েছেন । কেবল ক্লাস্ত নন 
তিনি, সংস্কার-সংগ্রামে নিধাতিত ও ক্ষত-বিক্ষত। বাঁলাবিবাঁহের বিরুদ্ধে 

এবং* বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনের সময় তিনি দেখেছেন 
এবং প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছেন যে, “সংস্কার, 

কুসংস্কার হলেও তা সংস্কার, ছু-চাঁর পুরুষে ব৷ দু-তিন শতাবীতেও কেবল 
বুদ্ধিগম্য একটা উন্নত আদর্শের জোরে তা৷ উল্ম,লন করা যায় না। তাই 
সমাজের শিক্ষিতশ্রেণীর মনেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানারকমের দ্বিধা-দন্ব ও 
সংশয় দেখে তিনি ব্যথিত হলেও, বিচলিত হননি । কেবল তাঁর উৎসাহকে 

জীবনের শেষর্দিকে কিছুটা সংযত করেছিলেন মাত্র । স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথার কথা উল্লেখ করে 
বলেছিলেন যে, এই কুসংস্কার ষতদদিন না দূর হবে ততদিন 'নর্মীল” বিদ্যালয় 
তে! নয়ই, জ্ত্ীশিক্ষাও সফল হবে না। পরবর্তাকালের ঘটনা থেকে তার 
কথাই বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে । ১৮৮০ সালেও আমর দেখেছি, 

সারিতে ধিনী পঞ্জিকা” হৃদয়ের বদলে রন চি চর্চার জন্য ছুংখ প্রকাশ 
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মধ্যে বাল্যবিবাহের কুসংস্কারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ।২৯ 
স্ীশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে ১৮৮১ সালেও তাঁরা লিখেছেন : “অনেকে 
বলেন বঙ্গদেশে স্ত্রীগণের সৃশিক্ষা হইতেছে, কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সেটি 
জনরব মাত্র। অনেকে ইউরোপীয় ভ্রমে পতিত হইয়া মনে করিয়া থাকেন 
বজদেশে জুন্দর স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে । সেদিন সার রিচার্ড টেম্পল বক্তৃতা- 

কালে একথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য ইউরোপীয়েরাঁও সময় 

সময় এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশের প্রশংসা করেন। কিন্তু আমাদিগের 

এটি ভৌতিক কাণ্ড বলিয়৷ বোধ হয়।” “সোমপ্রকাশের মতন উৎসাহী 
স্ত্রীশিক্ষার সমর্থঘকও উনিশ শতকের অষ্টম দশকে, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির 
কথাবার্তীকে 'জনরব' ও “ভৌতিক কাঁণ্ বলেছেন, এবং বাল্যবিবাহের 
কুংস্কারকেই প্রধান অন্তরায় বলে নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরও তাই 
বলেছিলেন । শুধু যে মুখেই বলেছিলেন তা নয়, বিদ্যাসাগর তাঁর গভীর 
সমাজবোধ থেকে বুঝেছিলেন, যে সমাঁজসংক্কারের সঙ্গে শিক্ষার উন্নতি ও 
অগ্রগতি অবিচ্ছেগ্যরূপে জড়িত। একটি বাদ দিয়ে আর-একটি সফল হতে 

পারে না| সেইজন্যই মনে হয়, তিনি শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাঁজ- 

সংস্কারের দুরূহ কর্তব্য পালনের জন্ত দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছিলেন । 



২ সমাজদংস্কার : বিধবাঁবিবাহ (১) 

বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্র ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ 

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের শঙ্তুচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বিধব1 কণ্ঠা। ভবস্থন্দরীকে বিবাহ 
করেন। ৩১ শ্রীবণ বিদ্যাসাগর তাঁর সহোদর শল্ুচন্্রকে এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 

একখানি চিঠিতে লেখেন :১ ৃ 

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াঁছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবীহ করিলে আমাদের 
কটুম্ব মহাশিয়েরা আহাঁর-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারাঁয়ণের 

বিবাহ নিবারণ করা আবশ্তক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, 

_ নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে ; আমার ইচ্ছা ব! 
. অন্থরোৌধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাঁবিবাহ করা স্থির 
- করিক্সাছে এবং কন্তাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না 

_- দিয়া গ্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম 
কি হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্ভোগ করিয়া 
, অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন শ্ছলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না 
ক. করিয়া কুমারীবিবাহ কৰিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে 
. পারিতাঁম না। ভত্রসমাঁজে নিতাস্ত হেয় ও সম্রদ্ধেয় হইতাম । নারায়ণ 
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্বতঃপ্রবৃত্ত- হইয়া এই বিবাহ করিয়া, নিরিন্র বারন 
লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়! পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ 
করিয়াছে । বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকন্। 
এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও ষৎকন্ম করিতে পাৰিৰ, 
তাহার সম্ভাবনা নাই । এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বাস্ত হইয়াছি এবং আবশ্তক 

হইলে প্রাণাস্ত শ্বীকাঁরেও পরাজ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ 
অতি সামান্ত কথা। কুটুম্বমহাঁশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিবেন, এই ভয়ে ষ্দি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ 
হইতে বিরত করিতাম, তাহা! হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ 

হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে হ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই ধর্ববাহ 
করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি । আমি দেশাচাবের 

নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত 

বা আবশ্যক বেধি হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুদ্বের ভয়ে কদাচ 
সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা 
অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহাঁর করিতে ধাহার্দের 

সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাহার! ম্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, 
সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে এক্সপ বোধ হয় না, এবং আমিও 

তজ্জন্ত বিরক্ত বা অসস্তষ্ট হইব না।... 

বিধবাবিবাহের প্রবর্তন বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তার জীবনের কত বড় 

মহৎ কর্ম বলে মনে করতেন, তা৷ এই পত্রথানি থেকে বোঝা যায়। তিনি 
স্পষ্টই বলেছেন যে এই সংস্কারকর্ম তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম” এর জন্য 

তিনি “সর্বস্বান্ত” হয়েছেন, এবং আবশ্যক হলে 'প্রাঁণাস্ত স্বীকারেও, পরাজ্মুখ নন। 

দেশাচারে যদি সমাজের অকল্যাঁপ হয়, তাহলে কেবল দেশাচার বলেই, ষে 

তাঁর-অন্ধ দাসত্ব করতে হবে, একথা তিনি কখনই স্বীকার করতেন ন1। 

লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয়ে তিনি কখনই বিচলিত হননি । সমা 

কল্যাণের জন্য লোকাঁচাবের বিরদ্ধে দীড়িক্ে বিদ্যাসাগর যে-সব সংক্কারকর্মে 

আত্মনিয়োগ করেছেন, তার মধ্যে বিধবাবিবাহেক প্রবর্তন সর্বপ্রধান। 

১ 



বিচ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬২ 

কিন্তু বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ লামাজিক সংস্কার- 
কর্মের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর কি হঠাৎ একদিনে অন্বভব করেছিলেন ? 
নিশ্চয়ই তা করেননি, তা করতেও পারেন না। কারণ প্রচলিত সামাজিক 
প্রথা অথবা! দেশাচারের গতানুগতিক ধার! পরিবর্তনের ইচ্ছা, সমাজের 
কোন ব্যক্তির (1159110591 ) বা গোষীর (3:00 ) মনে অকন্মাৎ জাগে 

না। প্রথমে প্রচলিত সমাজবিন্তানে (5০০191 50500516 ) এঁতিহাঁসিক 

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাঁতে ভাঙন ধরে ও পরিবর্তনের সুচন। হয়। তারপর 

সামাজিক পরিবেশেরও পরিবর্তন হতে থাকে । নতুন ব্যক্তির, নতুন 
গোঠীর, নতুন শ্রেণীর বিকাশ হতে থাঁকে সমাজে । নতুন ও পুরাতনের 
দবন্বের মধ্যে সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা “অস্থির? (2510) হয়ে থাকে । 

এই অবস্থায় সমাজে নতুন নতুন অভাব, চাহিদা, ইচ্ছাআকাজ্ষা ও 
আদর্শের উৎপত্তি হয়, এবং পুরাঁতনের সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধে । এই 
বিরোধের মধ্য দিয়ে যুগসদ্ধিক্ষণের সমাজ ধীরে ধাঁরে সুস্থির ও আত্মস্থ 
হয়। স্থতরাং নতুন কোন পামাজিক চিস্তা বা ইচ্ছা কোন ব্যক্তির মনে 
হঠাৎ উদ্ভৃত হয় না। গোঠীর সঙ্গে গোঠীর, ও ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর 
পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে, এবং তাদ্দের নতুন সম্পর্ক গড়ে 
ওঠাঁর সময়, সমাজে নতুন আদর্শ, ইচ্ছা ও সংস্কারকর্মের প্রেরণার বিকাশ 
হয় । এ যুগের একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞান কার্ল ম্যানহাইম (191 
21500751 ) বলেছেন :২ 
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০501100%০ 916020101 ০0:.:£0010. 8. ০1791751795 1:2190039012 

02:০০া) £:0005 01: 0960০] 11015107915 900 0211 

£200105, 1015 50010 5101155 55101018011 109৬7 20210020015, 

1106 29910211961 50175, 2100 1727 0:69.610105. 

বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজের সমষ্টিরূপের (০0112006 

5:002001) ) অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। আগে তার বিস্তারিত বিবরণ 

দিয়েছি (“ছিতীয় খণ্ডঃ ভ্রষ্টব্য)। রামমোহন ও তাঁর “আত্মীয় সভা» 

ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রবুন্দ (ইয়ংবেঙ্গল), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার 

“তত্ববোধিনী সভা» ত্রাঙ্ষঘমাজ প্রভৃতি নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভষ্বে 
ও ক্রিয়াকলাপে সমাজের বুকে প্রবল তরঙ্গের সঞ্চার হয়েছিল, এবং তার 

আঘাতে নতুন-পুরাতনের ভাঙা-গড়াঁর ভিতর দিয়ে এইসব নতুন গোষ্ঠীর 
মনে নবীন জীবনাদর্শ ও সংস্কারাকাজ্ষা জেগেছিল। বিগ্যাসাগর পরোক্ষে, 
এবং প্রত্যক্ষভাবে, এইলর নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং 
এই নতুন 4০0115061৮০ 5168801012১ থেকেই তার জীবনের 'সর্বপ্রধান 

সতকর্মের, (বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ) অন্ুপ্রেরণ। পেয়েছিলেন । তাঁর 

সংস্কারকর্মের বিবরণ দেবার আগে তাই তার এতিহাসিক ও সামাজিক 
পশ্চাদ্ভূমিটুকু সর্বপ্রথম আলোচ্য । 

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কোৌলীন্তপ্রথার অবশ্তভাবী পরিণতি হল, 

সমাজের বহু নারীর ভাগ্যে অকালবৈধব্য । আমাদের সমাজে সপ্তদশ-অষ্টা্দশ 

শতাব্দীতে এইসব কুপ্রথার ফলাফল ভয়াবহব্পে দেখ। দিয়েছিল। বাঁল- 

বিধবার সংখ্যাও সমাজে দ্রুত বেড়ে যাঁচ্ছিল। তখনকার সমাজে ধার! 

প্রভাবশালী ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তীঁদের সামনে মধ্যে-মধ্যে এই 

বালবৈধব্যের সমস্ত। ঘোর পারিবারিক সংকটরূপে দেখা দিত। দেখ। দেওয়া 

খুবই স্বাভাবিক, কারণ সমাজের কোন বিশেষ প্রভাবশালী পরিবারের 
একটি মাত্র কন্যা যদি বাঁলিকা-বয়সে বিধবা! হয়, তা৷ হলে তার বৈধব্য 
পারিবারিক সংকটরূপে দেখ! দিতে বাধ্য । তখন তারা প্রচলিত শান্ত 
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সংস্কার করেও সেই সংকটের সমাধান করার চেষ্টা করতেন বলে মনে হয়। 

কারণ শাস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রের টাকা ও ব্যাখ্যা বড়, এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন 

সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা । এইসব ব্রাঙ্ণ-পপ্ডিত সাধারণত সমাজের 

বিভিন্ন জাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনধারণ করতেন । 

প্রয়োজন হলে, পৃষ্ঠপোষকের পরামর্শে ও প্রয়োজনে তারা প্রচলিত শাস্ত- 
ব্যাখ্যা পরিরর্তনেরও চেষ্টা 'করতেন। রাজা রাঁজবল্লভের বিধবাবিবাঁহ 

প্রচলনের চেষ্টা এই ধরনের কোন ঘটনা বলে মনে হয়। 

“ক্ষিতীশ বংশাঁবলি-চরিত” গ্রন্থের লেখক দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র বায় এ 

সম্বন্ধে লিখেছেন :ৎ 

বিক্রমপুর ও নবদ্ধীপ প্রদেশের ভক্রসমাঁজে অগ্যাঁপি এই প্রবাদ চলিয়! 

আসিতেছে ষে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাঁজ। রাঁজবল্লত, স্বীয় তরুণবয়স্কা 
তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রনা দর্শনে, ষপরোনাস্তি ব্যুঘিত হৃদয় হইয়।, বিধবা- 

বিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াঁস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ 
শান্্বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থার পূর্বব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের 
পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্ীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্ত, 
বাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সন্ধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাঁজবল্পভ 
তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূত ক্ষমতাশালী রাঁজপুরুষ ছিলেন। স্তরাং 
তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট 

অন্গকুল ব্যবস্থ। পাইয়াছি, তখন রাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে 
অনায়াসেই নবন্ীপস্থ পঙ্ডিতগণেরও নিকট এবপ ব্যবস্থা পাইব। 

_রাজবল্লভের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতের! বিধবা- 

বিবাহ শাস্ত্সম্মত স্বীকার করেও, ব্যবহাঁরবিরুদ্ধ বলে তাতে সম্মতি দেননি । 
এ বিষয়ে একটি কৌতুককর প্রবাদের উল্লেখ করেছেন চরিতকাঁর। মহারাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়িতে রাজা রাজবল্পভের প্রেরিত পণ্ডিতদের যখন নানা- 

রকমের খাগ্ঠপ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন কর! হয়, তখন তাঁদের খাগ্ের সঙ্গে একটি 
 অহিষশাবকও পাঠানো হয়। তাই দেখে পঙ্ডিতেরা রাজার কর্মচারীকে 
জিজ্ঞাস! করেন, "এই মহিষবৎস কিজন্য ?” কর্মচারী উত্তর করেন, “আপনাদের 
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আহারের জন্য মহারীজা পাঠিয়েছেন |” পপণ্ডিতেরা বলেন, “আমরা এর মাংস 
খাই ন1।” কর্মচারী বলেন, “কেন ? মহিষের মাংস ভোঁজন করাতে শাস্ত্রে তো 

কোন নিষেধ নেই ?” পণ্ডিতের বলেন, "স্থ্যা, নিষেধ নেই বটে, কিস্তু এদেশে 

এ মাংস ভোজনের ব্যবহার বা রীতি নেই ।৮ কর্মচারী তখন জিজ্ঞাসা করেন, 

“যখন শাস্ত্রম্মত স্বীকার করেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলে আপনারা মহিষের মাংস 
ভোজন করলেন না, তখন শান্ত্রসম্মত হলেও দেশাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ 
আপনারা কোন্ যুক্তিতে প্রচলন করতে চাঁন ?” পণ্ডিতের একথার কোন 
উত্তর দিলেন নী, চুপ করে রইলেন । 

এই কাহিনীর মধ্যে ষে আসল এঁতিহাঁসিক সত্যটুকু আছে তা এই : রাজা 
রাঁজবল্লভ তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতার জোরে নিজের বালবিধবা। কন্তার 

জন্য বিধবাঁদের পুনবিবাহ প্রচলন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই উদ্দেক্চ্য 

পণ্ডিতদের শাস্ত্রস্মত অনুমৌদনও লাভ করেছিলেন ৷ কিন্তু তীর সমসাময়িক 
আরও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্তে ত৷ ব্যর্থ 

হয়েছিল, এবং দেশাঁচারবিরুদ্ধ বলে নবদ্বীপের পণ্ডিতের! তাঁর বিরোধিতা 
করেছিলেন । বিদ্যাসাগরের বিধবাঁবিবাহ আন্দোলনের প্রায় একশ বছর 

আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তাঁরপর একশ বছরের মধ্যে এরকম আৰ 
কোন ঘটন। যে ঘটেনি তা বলা যায় না। বাঁলবিধবা কন্ঠার ছুঃখে অনেক 

পিতার মনে রাজা রাঁজবল্লভের মতন ইচ্ছা জীগ। ম্বাভাবিক। বোঝা যায়, 
বালবৈধব্যের প্রতিকারের আবশ্যকতাঁবোধ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সমাজের 

বহুজনের মনে ধীরে ধীরে জাগছিল । উনিশ শতকের গোঁড়া থেকেই বাংলার 

সমাজসংস্কারকর। জনমনের এই প্রতিকারেচ্ছাকে নির্ভয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা 
করেছিলেন । | | | 

রামমোহন রায় “আত্মীয় সভা” স্থাপন করেছিলেন ১৮১৫ সালে । “আত্মীয় 

সভার” বৈঠকে যে-সব সাঁমীজিক প্রথাঁর সংস্কীর সম্পর্কে আলোচনা! হত, তাঁর 
মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বীলবৈধব্য অন্ততম। ১৮১৯ সালে এই সভার একটি 
বৈঠকের বিবরণে দেখা যায় :৪ “4৮ 05 1062095 11) 0065002...., 

096 17650555165 ০৫ 210. 173621)6 51007 09551176 1১6] 1166 17 ৪. 50912 

0 0০1102505, 00০ 01906$০2 06 00155217075 2100 0৫ 50002101075 
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00130670760...... জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার সমশ্তার সঙ্গে বাঁলবৈধব্য- 

বছবিবাহ-সতীদাহের সমস্তাও “আত্ীয় সভার” বৈঠকে নিয়মিত আলোচিত 

হত। ১৮২৮-২৯ সাল থেকে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রশিস্কাদের “আযাকাঁডেমিক 

আঁসোসিয়েশনের, (4১০৪৫61010 45500186015) বৈঠকেও এইসব সামাজিক 

সমস্ত! নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে । তিরিশের গোড়া 

থেকেই ইয়ংবেঙ্গল দল এইজাতীয় কুসংস্কার লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় হিন্দু- 
সমাজকে কশাঁঘাত করতে থাকেন। তাদের সংস্কার-সংগ্রামের ধ্বনি হয় 

0০ 10) 13170001910 1 [0০0 710) 0:0000যগ !' বিদ্যাসাগর 

তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । তার ছাত্রজীবনের এই সমাঁজচিত্র আগে বর্ণন। 

কন্রছি।* 

তিরিশের আন্দোলনের ফলে ভারতীয় “ল কমিশন, (00019) 1.9 

(0010101951017) বাঁলবিধবাঁদের পুনবিবাঁহের সমস্তাঁটি বিশেষভাবে বিচার- 

বিবেচনা করে আইন-প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্দযোগী হন। শিশুহত্য। 

প্রথার (02£5716017) মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা এই সমস্যার 

সম্মুখীন হন। জে. পি. গ্রাণ্ট তখন ভারতীয় 'ল কমিশনের” সেক্রেটারি 

ছিলেন। ৩০ জুন ১৮৩৭, তিনি কলিকাতা, এলাহাঁবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি, 

অঞ্চলের সদর আদালতের বিচারকদের এ বিষয়ে মতামত কি তা জানবার 

কন্ঠ একটি পত্র লেখেন। হিন্দু বিধবাদের পুনবিবাহের জন্য কোন “আইন' 
পাশ করা ধায় কি না, এবং করলে তা হিন্দুসমাঁজের আচারবিরুদ্ধ বা হিন্দু- 
শান্্বিরুদ্ধ হয় কি না, এই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের ইংরেজ বিচারকরা 

গ্রাণ্ট সাহেবকে তাঁদের মতাঁমত লিখিতভাঁবে জানান। কলকাতার সদর 

আদালতের বেজিস্থ্ীর আর. ম্যাকান ২. 14909%77) পত্রোত্তরে জানান :৬ 

হিন্দু বিধবাঁদের পুনবিবাঁহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাঁজে ষে 
নানারকমের কুফল দেখা দিচ্ছে সে-মন্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও, 

* এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ১০ অধ্যায়, ১৮৭-২১৮' 
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কোর্টের মত এই যে এই ব্যবস্থার প্রচলনের জন্য কোন আইন পাশ 
করা হলে তা ভারত-সরকারের দিক থেকে জনসমাজের কাছে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার কাজ কর! হবে (প্যারা ২)। 

হিন্দুরা বিবাহকে একটা বিধানিক চুক্তি (0111 007:08০6) বলে 

মনে করেন। শৈশবে বাক্দানের স্তর থেকে বিবাহের আনুষ্ঠানিক 

স্তর পর্যস্ত প্রত্যেক পর্বের ধর্মীয় গুরুত্ব আছে। হিন্দুর সকলে বিশ্বাস 
করে, এবং শাস্ববচনও তাই যে, বিধবার পুনবিবাঁহ করলে কেবল যে 

ইহজীবনেই হেয় প্রতিপন্ন হয় তা নয়, পারলোকে স্বর্গবাস থেকেও 
বঞ্চিত হয় (প্যারা ৩)। 

জাতিগত প্রথ। ও সামাজিক প্রথা ছুয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করা৷ হবে 

আইন পাঁশ করা হলে (প্যারা ৪ )। 

এসব ছাঁড়াঁও, এই আইন পাশ কর। হলে হিন্দু দায়তাগের বি 
0: 17215671691006) মূল ভিত পধন্ত নড়ে উঠবে (প্যারা ৫ )। 

এলাহাঁবাদ সদর আদালতের রেজিস্রীর এইচ. বি. হ্যারিংটন (নু. 8. 

চ721:05500) সাহেব গ্রান্টের উক্ত পত্রের উত্তরে (১১ অগস্ট, ১৮৩৭) 
লেখেন :" 

হিন্দু পরিবারে নারীর যে বিশেষ স্থান ও মর্ধাদ1! আছে তার গুরুত্ব 
তীদের কাছে অত্যন্ত বেশী। হিন্দু বিধবাঁদের ছু:খকষ্টকে তাঁরা গীড়া- 
দায়ক বলে মনে করেন না। তদের বন্ধমূল ধারণা, নীতি ও ধর্মরক্ষার 
জন্য এইটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার কর প্রত্যেক হিন্দু বিধবার অবশ্থা- 
কর্তব্য। বিধবারা পুনবিবাহ করলে শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন 
করা হবে তাই নয়, সমাজের চোখে যে-পরিবারের বিধবাঁরা তা করবে 

তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। এইজন্যই এ বিষয়ে কোন আইন 

পাশ করার যথেষ্ট গুরুদায়িত্ব আছে (প্যারা! ২)। : | 

মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাঁশ করলে নিঃসন্দেহে ন্যায় 

সঙ্গত কাঁজই করা হবে; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু আইনের দিকে লক্ষ্য 
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রেখে তা করলে, জনসাধারণের অনুভূতিকে সিডিাছি' আঘাত কর! 

হবে (প্যারা ৩)। | 

১৮৩৭, ৩১ জুলাই ফোর্ট সেপ্ট জর্জের সদর আদালতের রেজিস্টার ডবলিউ. 
ডগলাস (৬৬. 79০5123) গ্রাণ্টের পত্রোত্তরে লেখেন :৮ 

ভারতের হিন্দুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, দেশাচার ও সামাজিক প্রথার 
প্রতি অন্ধ আনুগত্য । তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাঁদের বিরাগভাজন 
হতে হবে। বিধবাঁদের পুনবিবাহপ্রথ। হিন্দুসমাঁজের নিম্নবর্ণের লোকদের 

_ মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধারণত উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজেই এই প্রথা 
নিষিদ্ধ দেখা যাঁয়। স্থতরা২ আইনের জোরে এই পুনবিবাহপ্রথা 
প্রবর্তনের চেষ্টা করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মনে করতে পাঁরেন ষে ভিন্ন 

ধর্মী বিদেশী সরকার আইনের বলে তাঁদের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে 
সমস্তরভুক্ত করে দিচ্ছে। এই ধরনের সামাজিক ধারণা ধাদের মনে 

দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে, তাঁদের সেই ধাঁরণাঁকে হঠাঁৎ আইনের 
আঘাতে ধূলিসাৎ করে দেওয়। বিচক্ষণের কাজ হবে না৷ ( প্যারা ৩)। 

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইংরেজ আইনজ্ঞদের এইসব মতামত 
দেখে মনে হয়, এদেশের সামাজিক কুপ্রথা৷ ও কুসংস্কার তারা জোর করে 

দূর করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ইস্ট ইপ্ডিয়' কোম্পানির ডিরেক্টররা এবং 
তীদের প্রতিনিধিরা এদেশের আত্যন্তরিক সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সতীদাহপ্রথা নিবারণের আন্দোলনের সময় 

অধিকাংশ ইংরেজ রাঁজকর্মচাঁরী সরকারী নীতির দিক থেকে তা সমর্থন 

করেননি । তাদের শাসননীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ 

থাকা। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় যেহেতু ধর্ম- 
বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেইজন্য এইসব সমস্তার কোন 

আন্দোলনই তার! প্রকাশ্তে সমর্থন করতে সাহস করতেন না। কলকাতা, 
এলাহাবাদ ও ফোর্ট সেপ্ট-জর্জের সদর আদালতের বিচারকরা বিধবাদের- 
পুনবিবাহ সম্বন্ধে যে আশঙ্ক। প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে এই মনোভাবই 



সমাজসংস্কার:বিধবাবিবাহ (১). ১৬৯ 

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হলেও, বিধবাবিবাহের সমস্যার গুরুত্বকে তারা 
্বীকার করে নিয়েছিলেন, এবং তাদের সেই হ্বীকৃতির পিছনে ছিল এদেশের 

লোকের এ বিষয়ে ক্রমজাগ্রত চেতনা । তিরিশের মধ্যেই বালবিধবাদের 

পুনবিবাহের দাবী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনার মধ্যে বেশ 

মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় 'ল কমিশনের, পূর্বোক্ত বিচার-বিষেচনা তার 
পরোক্ষ প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

১৮৩৭-৩৮ সালে ভারতীয় “ল কমিশন এ বিষয়ে আলাপ-আলোচিন! 

করছিলেন । বাইরের সমাঁজেও নিশ্চয় তখন আলোচনা পূর্বের চেয়ে আরও 
খানিকট। ব্যাপক হয়েছিল। 'ল কমিশন সোজাস্থজি বিধবাঁবিবাঁহের আইন 

প্রণয়নের প্রশ্ন উত্থাপন করছিলেন । মনে হয় না তার আগে এই বিষয় 

নিয়ে এত নির্দিউ্রূপে কোন আলাঁপ-আলোচন। হয়েছিল। স্বভাবতই ফ্রাই 
সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিধবাবিবাহের আলোচন। এই সময় আরও ব্যাপকভাবে 

প্রসারিত হয়েছিল। ইয়ংবেঙগল দ দলের মুখপত্র “বেল স্পেক্টেটর” ১৮৪২ সালে 
লেখেন :৯ ৬ 

যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় 
বিধবার পুনব্বিবাহেরও বাদাহছবাদ হইয়া থাকে বোঁধ হয় যে উক্ত 

বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, 

কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণাস্তর পুনব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন 
স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমানা হয় এবং উক্ত 

প্রতিবন্ধকের সবলতাই কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধিমাত্র । এত ঘ্বিষয়ের 
প্রস্তাব বহু বৎসরাঁবধি হইতেছে কিন্তু সুচনাবধি এতাবৎকাল পর্যস্ত 
অন্মদ্েশীয় লোকের দ্বারা তৎ প্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিন্চিন্সাত্র 
প্রকাঁশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় ষে তত্প্রতি তাহারদিগের দ্বেষের 

ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কাঁলাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে... 

১৮৪২, এপ্রিল মাসে এই কথ লেখাঁর পর জুলাই মাসে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর; 

আবার লেখেন : “এক্ষণে হিন্দু জাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃ স্থাপনের, অন্য 
কোন শাস্ত্রীয় প্রাতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না... 1” ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্রের 
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এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । প্রথমেই তাঁরা বলেছেন ষে, বাইরের 
সমাজে যে-সব বিষয় নিয়ে “সাঁধারণে সর্বদা আন্দোলন হয়” তার মধ্যে হিন্দু 

বিধবার পুনবিবাহের “বাঁদীহনবাঁদ” অন্যতম | “সাঁধারণে” ও বাদাহ্ছবাদ+ কথ। 

ছুটি লক্ষণীয়। আলোচন! সমাঁজের বিভিন্ন গোঁীর মধ্যে তখন যে বহু মত ও 

বহু দল স্ি করেছিল, তা! “বাদানুবাদ* কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা ষায়। 
সমাঁজসংক্কারের বিভিন্ন বিষয় কেন্দ্র করে এইসব গোঠী প্রধানত ছুটি দলে 

ভাগ হয়ে গিয়েছিল । একদল ছিল সংস্কারপন্থী, আর একদল ছিল সংস্কার- 

বিরোঁধী। এই দুই প্রধান দলের মধ্যবর্তী আরও অনেক দল-উপদল ছিল 
এবং সংস্কারের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন না। ইয়ংবেঙ্গল 
ও ধর্মসভা সংস্কারের পক্ষে ও বিপক্ষে কতকট! চরমপন্থী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ 
পত্তিতদের মধ্যে অনেকে এবং ব্রাঙ্মলমাঁজ দল নরম-চরমের মাঝামাঝি 

'উদ্ারপন্থী” ছিলেন । সংস্কার তাঁদের কাম্য ছিল, কিন্তু তার জন্ ত্যাগস্বীকার 
করার মতন সৎসাহস তাদের অনেকের ছিল না। তারা সাধারণত ফিসৃফিস্্ 

করে আলোচনা করতেন, পাঁছে ধর্মান্ধ সমাজের কান্জে সেই আলোচনা প্রবেশ 

করে, এই ভয়ে। সংস্কারের পক্ষে ইয়ংবেঙ্গল দল সবচেয়ে বেশী মুখর 

আন্দোলন করেছিলেন, এবং তার জন্য নিভাঁক আত্মোৎ্পর্গের সংকল্পও 
তাদের মধ্যে প্রকাঁশ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। বিধবাদের পুনবিবাহের 

প্রশ্নটিকে উনিশ শতকের তিরিশে ও চল্জিশে প্রধানত তারাই তখনকার 
সামাজিক গোঁঠীগুলির মধ্যে তীব্র বাদাচুবাদের পধায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

কার্প ম্যানহাইমের পৃর্বোদ্ধত ভাষায় বলা যায়, সমাঁজের সামৃহিক পরিবেশের 
€০011506%2 51688002 ) নির্দিষ্ট রূপান্তর তখন আরম্ভ হয়েছিল, এবং 

তার প্রবল গতি ছিল সমাঁজসংস্কারের দিকে। এই ব্নপাস্তরিত পরিবেশে 
বিধবাবিবাঁহ-সমন্যা বেশ বৃহৎ আকারেই দেখা দিয়েছিল। চল্লিশের পর 

পর্ণশে এই সামৃহিক সমাজসংস্কার-চেতন] বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রবলরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল । বিধবাঁবিবাহ সম্বন্ধে হঠাৎ একদিনে তীর চৈতন্যোদয় 
হয়নি | | | | 

১৭৭৬ শ্কাঁকে ফাস্তন মাসে “তত্ববোঁধিনী পত্রিকায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 

বিষ্ভাসাগর “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিনা”, এই শিরোনাঁমে একটি 
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দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে এই নামে তার প্রথম 

পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, এবং এই বছর অক্টোবর মাঁমে তিনি বিধবাবিবাঁহ 

বিধিবদ্ধ করার জন্য ভাঁরত-সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠান । তার 

আগেই দেখা যায়, পূর্বের বাদান্বাদ ও আন্দোলনের ফলে, স্মাঁজে 
বিচ্ছিন্নভাবে বিধবাবিবাঁহের প্রত্যক্ষ চেষ্টা পর্বস্ত কর৷ হয়েছে । বিদ্যাসাগরের 

অনুজ শল্ভুচন্দ্র তাঁর “বিদ্যাঁসাঁগর-জীবনচরিতে” লিখেছেন যে বিদ্যাসাগরের 
বিধবাঁবিবাঁহ আন্দোলনের প্রীয় দশ বছর আগে কলকাতার বহুবাজার অঞ্চলের 

নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিষয়ী লোক দলবদ্ধ হয়ে একটি 

বিধবাবিবাহ দেবাঁর জন্য উদ্যোগী হন, কিন্ত শেষ পর্যস্ত তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ 

হয়। পটলডাঙ্গানিবাসী শ্যাঁমাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বালবিধবা 
কন্াঁর পুনবিবাহ দেবার জন্য পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ 

করার চেষ্টা করেন। এই ব্যবস্থাপত্রে কাশীনাথ তর্কীলঙ্কার, ভবশঙ্কর 
বিদ্যারত্ব, রাঁমতন্থ তর্কসিদ্ধাস্ত, ঠাকুরদাঁস চূড়ামণি, হরিনাঁরায়ণ তর্কসিন্ধাস্ত, 
মুক্তারাম বিগ্যাবাগীশ প্রভৃতি তখনকার বিখ্যাত স্মার্তপত্ডিতেরা স্বাক্ষর 
করেছিলেন । পরে এই পণ্ডিতেরাঁই বিধবাবিবাঁহের বিরোধিতা করেছিলেন। ১০ 
বিষ্ভাসপাগরের আন্দোলনের আগে কৃষ্ণনগরের রাজ! শ্রীশচন্দ্র বিধব্টবিবাহ 
বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতদের দিয়ে বিচার করাঁন। দেওয়ান কা্তিকেয়াচন্দ 
লিখেছেন ১১১ 

বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে ধাহাঁর। সরলচিত্ব, তাহারা 
মহারাজের অভিপ্রায় শান্্রম্মত ও সর্ধজনহিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, 
কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে, ব! 
তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সাহস করিতে পাঁরিলেন না। তাঁহাদের প্রধান 
তয় এই হইল যে, তীহাঁর। এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে তাহাদিগকে 
নাস্তিক বলিয়। তাহাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিবেন ।. কেহ কেহ কহিলেন, 
ঘর্দি আমাদিগকে অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকা -নির্বাহের 
এরূপ সংস্থান করিয়। দিতে পারেন, তবে ব মুক্তকঠে আমাদ্দিগের মত 
প্রচারিত করিতে পাবি ।, 
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_ শ্রীশচন্দ্র এই প্রতিশ্রুতি দিতে পাঁরেননি, এবং বিধবাঁবিবাহের শাস্ত্রীয় 
সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি অবশ্ খুব তৎপরও ছিলেন না। এই সময় 

বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্র ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কষ্ণনগর- 
ৰারামত অঞ্চলের তরুণ সম্প্রদায় সভাসমিতি স্থাপন করে বিধবাবিবাহের 
আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এদিকে প্রায় এই সময়, “সংবাদ 

প্রভীকর” পত্রিকায় “বিধবার বিবাহ” নামে একখানি চিলি রিনা 
প্রকাশিত হয় :১২ 

. সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরাণীবাবুর পলায়ন এবং বিধবা- 
বিবাহ করণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম 
তাহা! যথার্থ বটে, এ বিবাহকার্ধ্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্ত কিরূপ হইয়াছে, 
গণ্ধর্ব মতে কি অন্য প্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে 
পারিলে বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, ইহাঁকে এক প্রকার নৃতন শাস্ত- 

সম্মত নৃতন মত বলিতে হইবেক। কারণ এই চৈতন্যচরিতাম্বত পুরাতন 
চৈতন্তচরিতাম্বৃতকে পরাজয় করিয়াছে । 

পদ্য | 

শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাঁপ। 
বিধবার খালিরম, হইল ফিলাপ্॥ 

_ভালধার্ধ্য, স্থখরাজ্য, কাধ্য বটে পাকা। 

কেরাণীর কন্ম নয়, রূম খালি রাখা ॥ 

ধামধূম, টামটুম, অন্ধকারে আলো। 

হুম কোরে উম্ পেয়ে, ঘুম হবে ভালো | 

জয় জয় কাঁলধন্ম আঁর কারে ভয়। 
কাকুমস্ত্রে মাকুদেবী হোঁলেন সদয় 

টনি ১৮৫১-৫২ সালের ঘটন1। বিধবারিবাহের বাদানবাদ ষে কোন্ 

পর্যায়ে পৌছেছিল তা৷ এই ঘটনাম্োত থেকে অনুমান করা যায়। বাদান- 

বাদের স্তর থেকে আন্দোলন ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে পৌছবাঁর উপক্রম 
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করছিল। ঠিক এই সময় এমন একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির হাল ধরার প্রয়োজন, 
ছিল, ধিনি পরিচালকহীন বিশৃঙ্খল আন্দোলনের ধারাকে একটি, সুনির্দি্ 
পথে পরিচালিত করতে পারেন। কোন বিশেষ এঁতিহাসিক পরিবেশে 

সমাজের সম্টিচেতনাকে এইভাবে যাঁরা যুগ-নির্দেশিত পথে পরিচালিত করেন, 
তাদেরই আমরা সমাজনেতা, সমাজসংস্কারক ও বুগপ্রবর্তক বলি। এই 
সংজ্ঞান্ছসারেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগরকে আমরা বিধবাবিবাহের প্রবর্তক 

ও সমাজসংস্কারক বলতে পারি। 

১৭৭৬ শকান্দে ফান্কন মাসে “তত্ববোঁধিনী পত্রিকায়” বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে 
বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হয়, এবং পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় 

১৮৫৫, জানুয়ারি মাসে । পুস্তিকার নাঁম “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কিনা।' পুক্তিকার প্রারস্তে তিনি লেখেন :১০ 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন। এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত 

হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা কর! অত্যাবশ্তক যে এদেশে কবিধবা- 

বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে 
এক নূতন প্রথ। প্রচলিত. করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাঁবিবাহ যদি 
কর্তব্য কম্ম ন। হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই প্রচলিত হওয়া উচিত 

নহে। কারণ কোন্ ধর্শপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইবেন। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্তব্য কম্ম বলিয়। প্রতিবন্ধ কর! 

অতি আবশ্তক। কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য 
কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনই 
ইহাঁকে কর্তব্য কম্ম বলিয়! স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য 

. কন্ম বলিয়া! প্রতিপন্ন কর! থাকে, তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্তব্য 
.. কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদ্দছ্ছসারে চলিতে পারেন। এরূপ 

বিষয়ে এদেশে শান্্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং. শাস্ত্রসম্মত কর্মই কর্তব্য 
.. কর্ম । . অতএব বিধবাবিবাহ শান্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্বিরুদ্ধ কর্ম সহ 
-. বিষয়ের মীমাংসা করাই অগ্রে আবশ্বক 1 | 
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এদেশের লোক যে কর্তব্য ও অকর্তব্য কর্ম শাস্তরবচন অঙ্থ্যায়ী নির্ধারণ, 

করেন, মুক্তি বুদ্ধি বিবেক ও বিচাঁর-বিবেচনার সাহায্যে বিশেষ কিছু করেন. 
মা, একথ। প্রথমেই বিদ্যাসাগর পরিফার করে বলেছেন। . স্থৃতরাঁং কেবল 
বুদ্ধি ও যুক্তির উপর নির্ভর করে বিধবাবিবাহ সঙ্গত কি অসঙ্গত তা প্রমাণ 

করবার চেষ্টা করলে, তাঁতে যে বিশেষ কোন ফল হবে ন! তা বিদ্যাসাগর 
বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্য এদেশের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অতল সমুত্র মন্থন 
করে তাকে যুক্ভিপূর্ণ “বচন” সন্ধান করতে হয়েছিল, এবং সেই সব শান্্রবচনের 
উপকরণ দিয়ে তাকে নবযুগের বাংলার নবজাগৃতির “মানবমুখী যুক্তিবাের, 

(চ7010217155 0২৪00091150) ভিত নতুন করে গড়তে হয়েছিল। এই 

দিক দিয়ে তিনি রেনের্সীসযুগের “টিপিকাঁল হিউম্যানিস্ট” পপ্ডিতেরও. কর্তব্য 
পালন করেছিলেন। তার পূর্বে এই কর্তব্য প্রথম পালন করেছিলেন 
রামমোহন রায়, সতীদাহ-নিবারণ আন্দৌলনের সময় ক্লাসিকাঁল বিদ্যার 
'অগাধ সমুদ্র মন্থন করে, তার লুপ্ত মণিরত্ব আহরণ করে। নবযুগের মানব- 
প্রধান জীবনাদর্শের ভিত গঠনের জন্য সেগুলি প্রয়োগ করতে রামমোহন 
ও বিদ্যাসাগরের মতন উনিশ শতকে আর কেউ এত নিষ্ঠ৷ ও সংসাহসের 

পরিচয় দেননি । খাদের নিষ্ঠ। ছিল তাদের পাণ্ডিত্য ছিল না, এবং ধাদের 
পাপ্তিত্য ছিল, তাদের নিষ্ঠা ছিল না। কালোপযোগী পাণ্ডিত্য এবং 
অসাধারণ নিষ্ঠা, এই দুয়ের শুভমিলন বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যেমন ঘটেছিল, 
'ঠিক সেরকম তার সমসাময়িক আর কোন ব্যক্তির চরিত্রে ঘটেনি । 

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্াসাগরের পুস্তকখানি "প্রকাশিত হবার পর 

সমাজের সর্বস্তরে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। শঙুচন্ত্র লিখেছেন :১৪ 
“বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শন- 
পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক 
কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ছুই সহশ্ম পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। 

তঙর্শনে উৎ্সাহাম্থিত হইয়! অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহম্ম পুস্তক মুক্রিত 
করিয়াছিলেন; তাহাঁও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে. দেখিয়া, পুনর্ববার 

শূ,সহত্র পুস্তক মুক্ত্রিত করেন। এঁ পুস্তক এবূপ আগ্রহ সহকারে সর্বত্র 
-পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন । কি বিষয়ী, 
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কি শাস্তব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়।, মুদ্রিত করিয়া, 
সর্বসীথারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা 
ও অশ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিবেন বলিয়। অগ্রজের স্থিরসিদ্ধাস্ত ছিল, সেই বিষয়ে 
অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, 
তাহার নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, এ উত্তর-পুস্তকগুলি দেখিয়া, 

শাম্্রজলধি-মস্থন-পূর্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি 
লিখিয়া, একত্র সংগ্রহ করিয়া, ছ্িতীয় পুস্তক মুদ্রিত করেন ।” 

পুস্তক বিক্রির যে হিসেব শল্তুচন্ত্র দিয়েছেন তা৷ অতিরঞ্জিত হওয়ার কথা 
নয়, কারণ তিনি যে শুধু বিদ্যাসাগরের সহোদর ছিলেন তা৷ নয়, তার 
কর্মজীবনের একজন নিত্য-সহযষোগীও ছিলেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে 
১৫,০০০ পুস্তিক! বিক্রি হরার কথ একশ বছর পরে আজকের দিনেও কল্পন। 

করা যায় না। পুন্তিকাঁর প্রচারসংখ্যা দেখে বোঝা যায়, বিধবাবিবাহের 
পক্ষে বিদ্যাসাগরের শান্্সন্মত যুক্তিবিন্যাস সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে প্রবল আলোড়নের স্থি করেছিল । “তত্ববোধিনী পত্রিকাঁর' যে-সংখ্যায় 
( ফান্তন ১৭৭৬ শক; চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা ) বিদ্যাসাগরের রচন। প্রকাশিত 

হয়েছিল, তার পরবর্তী সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখ। হয় :* 

কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার প্রচলিত হইবার 
বিষয় এতদ্দেশে বাঁরম্বার উ্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় 

লইয়া যাঁদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্ত কোন 
বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবাবিবাহ 
বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ববমাঁসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এ 
আন্দোলনের মৃলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোৌকেই &ঁ পুস্তক 

অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রত প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং 
এঁ বিষয়ই সর্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়। 
উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পত্তিত মহাশয়ের শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া রিধবা- 
বিবাহের নিষেধক. বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিষ্কুশিত, 

* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত বলে মনে হয়। 
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পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পধ্যালোচন 
করিতেছেন, কুসংস্কার-পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশিয়েরা 

আপনাদিগের'--পণ্ডিতবর্গকে পারিতোধিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া 

বিষ্ভাসাগর-প্রণীত পূর্বোক্ত পুস্তকে নিরাঁকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, 
কি ইংরেজি কি বাঁছলা, এতদ্দেশীয় সমুদ্ায় সংবাদপত্রই এ বিষয়ের 
কল্পনায়, এ বিষয়ের অলোচনায়,। ও এ বিষয়ের বিচারণাম্ম প্রবৃত্ত 

হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এ বিষয়ের অনুকুল ও প্রতিকূল ছিবিধ 
সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে । কেহ কেহ 
এ বিষয়ে সপক্ষ হইয়া উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ 

০ করিতেছে । কেহ কেহ শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন 

না করিয়! চিরাবলম্বিত কুসংস্কীরবশতঃ বিষয় বিছ্বেষ প্রদর্শন. করিতেছে । 
কেহ কেহ এ বিষয় প্রচলিত হওয়। নিতাস্ত আবশ্যক বলিয়া মনে মনে 

স্থির করিয়াছেন, কিন্ত দলপতির ক্রোধাশঙ্কায় অথব। লোকাহ্ছরাগের 

__. ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যস্পুট করিতে সমর্থ হন না।.-*উল্লিখিত পুস্তকে 
* বিধবাঁদিগের পুনঃ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদশিত হইয়াছে, 

তাহাঁতে উক্ত বিষয় শান্ত্রান্ছসারে বৈধ বলিয়া এতদেশীয় লোকের 
অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে । আজ ধাহারা নিরপেক্ষ যুক্তিপথ 
অবলম্বন করিয়। বিবেচন! করিবেন, বিধবাঁবিবাঁহ এই দগ্ডেই প্রচলিত 

করা আঁবশ্তক বলিয়। তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর, সমাঁজের সর্বস্তরে 
ষে কি বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, “তত্ববোধিনী পত্রিকার এই 
আলোচনা থেকে তা৷ পরিফার বোঁঝা যায়। পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
বল! হয়েছে, “লমুদায় সংবাদপত্রই এ বিষয়ের জল্পনায়, এ বিষয়ের আলোচনায়” 

ও & বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।” সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে 

এখানে আমরা এই আলোচনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
.. পিমাার জুধাবর্ষণ পত্রিকা এই সময় কবিতাকারে বাদাহবাদের চিত্রটি 
. হুনরভাবে ফুটিয়ে তোলেন :১৫. 



গুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার | 

বিধবাবিবাহ হবে রবে (1) সমাচার ॥ 

হইয়াছে যত গ্রস্থ বিবাহ বিপক্ষে । 
তিচীতে না! পারিবেক সাগর সমক্ষে ॥ 
ঘিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান । 

কেহ না জানেন কিছু তাহার সন্ধান ॥ 

করিয়াছিলেন বাঁধ! বহু ভট্টাচার্য । 
সমুদ্র তরঙ্গ তাহে না হয় নির্বার্ধয ॥ 
তর্কেতে উঠিয়াছে যতেক আঁপত্তি। 
ঈশ্বর স্থতর্কে তার হইল বিপত্তি ॥ 

ছিতীয় পুস্তক যাহ সাগর হইতে । 
উঠিয়াছে স্থপ্রমাণ রত্বাদি সহিতে ॥ 
সে সব প্রমাঁণরত্ব যত্বে করি হাঁর। 

বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥ 

সাঁজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল। 
তোমাদের সৌভাগ্য ঈশ্বর সাহুকুল ॥ 
শীস্ত্ীয় প্রমাণ ছাড়! গৌঁড়া অবতার । 
চলিতে ন! পারিবেন বক্র পথে আর ॥ 

নিবারণ করিবেন কি প্রমাঁণ দিয়! । 
টানাটানী পড়িবেক নবদ্বীপ নিয়া ॥ 
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব পাইবেন মানি । 
করিতে হইবে তীকে মূল স্ত্র গাঁন ॥ 
শাস্ত্রীয় বিচারাঁসরে যাত্র! হবে ভারি। 
হইবেন ব্রজনাঁথ নিজে অধিকারী ॥। 

্রীভবশ্কর বিদ্যারত্ব যুড়ীদার। 
হইবেন ডাহিনের মৃগী দোহার ॥ 

১২ 
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বাম দিকে কাশীনাথ বাঁজাবেন গাঁল। 

ধরিবেন তালে ২ মৃদঙ্গের তাল ॥ 

পৃষ্ঠভাগে বামতন্থ আদি অধ্যাপক । 
তালে মানে গাহিবেন পুরাতন লোক ॥ 

শ্রীপল্মলোচন যিনি দিয়াছেন বাধা । 
সম্মুখে প্রধান সবী সাঁজিবেন রাধা ॥ 
আর যত অধ্যাপক বিপক্ষীয় শাখা । 

সাজিবেন তাঁরা সব ললিতা বিশাখা ॥| 

ধনিদের বাড়ী ২ এই যাত্রা হবে। 

বিধবাবিবাহ যাত্রা চিবখ্যাত রবে ॥ 

প্রথমতঃ অধিকারী তুলিবেন তান। 
হবেন ২ বিয়! নিষিদ্ধ প্রমাঁণ ॥ 

তার পরে সখীগণ গাইবেন স্বরে । . 
মীমাংসায় তাল মান রহিবেনা পরে ॥ 

প্রথমে দিবেন বটে ধনিগণে পেল! । 

সাগরে ডুবিয়! যাবে সব লীল! খেল! ॥ 

আমরা! বলিয়। রাখি বিধবার! সবে। 
শঙ্খ শাড়ী পরিয়। প্রত্ততভাবে রবে ॥ 
পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র। 
খাটিবেনা আর কারু তাল মান যন্ত্র ॥ 

যাত্র! দিলে লোক পূর্ণ হবে রাঁজপুর। 

সভাপতি হইবেন রাজা বাহাছর ॥ 
বামদিগে বসিবেন বাবু বত্বুরায়। 

_ পেল দিতে বলিবেন গঙ্গ উপাধ্যায় ॥ 
এবারে হবেনা পেল রত্বশিরে শাল । 

গ্রথমের শাল পেল হইয়াছে শাল || 
আমরা ধৃম্বুল দিতে রহিলাম সেজে। 
ধন্যবাদ দিতে হবে সাগর সমাজে 1 
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বিগ্যাসাঁগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর দেশের গোড়া পপ্ডিত- 

গোঠী তীব্র প্রতিবাদ করে কয়েকখানি পুস্তিক! প্রচার করেন। প্রতিবাদী 

পণ্ডিতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব, কাশীনাথ 

তর্কালঙ্কার, রামতচ্চ তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চুড়ামণি, দীনবন্ধু 

স্যায়রত্ব, জানকীজীবন ন্যায়রত্ব, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার, ঈশীনচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 

গোবিন্দকাস্ত বিদ্যাভূষণ, জগদীশ্বর বিদ্ভারতু, রামদাস তর্কসিদ্ধাস্ত, গ্রসন্নকুমার 

মুখোপাধ্যায়, নন্দকুমাঁর কবিরত্ব, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, হারাঁধন কবিরাজ, 
বামদয়াল তর্করত্ব ও বামধন বিগ্যাবাগীশ। “সমাচার স্ুধাবর্ষণের” কবিতার 

মধ্যে এদেরই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা৷ হয়েছে । এই পণ্ডিতদের বিধবা- 

বিবাহবিরোঁধী মতামত খগ্ুন করাঁর জন্য ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে 

বিস্াসাগর, পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ, এ বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাঁশ 
করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হবার পর স্বভাঁবতঃই বাদান্ছবাদ 

আরও তীব্র হয় এবং তখনকার সামাজিক আবহাওয়া সরগরম হয়ে ওঠে। 

এই সময় ছড়। গান কবিভাঁর মধ্য দিয়ে হাস্ত-কৌতুক-বিদ্্রপের বন্তা বয়ে যায়। 
“সংবাদ প্রভাঁকর' পত্রিকায় পত্রাকারে লেখ! হয় :১৬ 

হে জগদীশ্বর ! বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে শতহন্তে লেখনী সঞ্চালনে 

ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহআ্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ 

অবলোকন করিয়। সৎযুক্তি সকল সন্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবি 

ও বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নামী একটি বিধব! 
বলিলেন...প্রতিদিনই কপালে করাঘাতচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 

যথাযোগ্য নমস্কার করিয়। থাকি ওহে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা 
হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া 

থাকি; কিন্তু বোন পাঁফাঁটা, মাথাঁঠাচা পোঁড়াকপালে ভট্টীচার্য ও 
গৌসাঞ্িি আটকুড়োরা যা পেছু ভাঁকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে 

হোলেই তো৷ বোন বিলম্ব হইয়। পড়িবে । নিস্তাবিণী বলিলেন না বোন 
ভট্টাচার্য ও গৌঁসাঞ্ডি সর্ববনেশেদের যে শ্রী ও বিস্তাবুদ্ধি তাহার! কি 
বিষ্ভাসাগরের সহিত বিচার করিতে পাঁরে ; তাঁহারদিগের শরীর দেখিলেই 
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বোন ত্বণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা। পাট মীথাচাচ। 
গায়ে কতকগুলা গঙ্গাম্বৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমাঁরটুলির একমেটে 

ঠাকুর, গৌলাঞ্চিদের বাকি ঢং! ঠিক যেন অক্র,র দত্তের রাঁসের সং... 

রুবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নানারকম ছন্দে কবিতা ও ছড়া রচনা 
করেছিলেন। তার ছু'-একটির অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি : 

( মেয়েলী ছন্দ ) 

এমন স্থখের দিন কবে হবে বল, দিদ্ী কবে হবে বল লে! 

কবে হবে বল। 

_ এতদ্দিনে ঘাঁবে ষত বিপক্ষের বল, দ্রিদী বিপক্ষের বল লো 
বিপক্ষের বল ॥ 

বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো, 
এত বড় কল। 

ভূগিতে হবে না আর অধর্দের ফল, দিদী অধর্মের ফল লো, 
'অধন্মের ফল ॥ 

বিবাদ্দি হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো৷ 

০ যত সব খল। 

ঈশ্বরের লেখনীতে সব খাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো৷ 

সব যাবে তল ॥ 

আর একটি কবিতা: 

বাধিয়াছে দলাঁদলি, লাগিয়াছে গোল । 

বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল ॥ 

কত বাদী প্রতিবাদী, করে কত রব। 

ছেলে বুড়ী আদি করি, মাতিয়াছে সব ॥ 

কেহ উঠে শাখ। পরে, কেহ থাকে মূলে । 
_ক্করেছি প্রয়াণ জড়ো, পাঁজি পুথি খুলে ॥ 
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এক দলে যত বুড়ো) আর দলে ছোড়া । 

গৌঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখে নাক গোড়া ॥ 

লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত। 
ছুই দলে খাঁপাখাপি, ছাঁপাছাপি কত ॥ 

বচন রচন করি, কত কথা বলে। 

ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥ 

এই সময় কবি দাশরখি রায় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত পালাগান রচনা 
করেন। এই পালার মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি তীর যে মশ্রদ্ধ কটাক্ষ আছে 
তা উপভোগ্য । পাঁলাটি বড় বলে তার কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। 

বিধবা-বিবাহ কথ 
কলির প্রধান স্থান কলিকাত। 

, নগরে উঠেছে অতি রব 
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ 

ক্রমে দেখছি বলবান 

হবার কথা হয়ে উঠিছে সব। 
ক্ষীরপাই নগরে ধাম ্ 
ধন্য গণ্য গুণধাম 

ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক 

তিনি কর্তা বাঙ্গালীর 

তাতে আবার কোম্পানীর 

হিন্দু কালেজের অধ্যাপক । 

বিবাহ দিতে ত্বরায় 

হাকিমের হয়েছে বাঁয় 

আগে কেউ টের পায়নি সেটা 
তারা কল্পে অর্ডর 

যেতে কাবে অর্ডর 

__. চটিকে বুদ্ধি আটিকে রাখিবে কেট... 
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প্রমাণ দিয়ে নান। মত 

হবে না বলে করিতেছেন উক্ত 
ইহাদের যে উত্তর 

টিকিরে নাঁকো উত্তর 

উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত। 
_ ঈশ্বর বিদ্ভাসাগরকে দোষ দেওয়! মিথ্য। 

॥ রাঁগিণী সিন্থুতৈরবী তাঁল আড় ॥ 

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপ । 
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত 

এসেছেন ইশ্বর বিচ্যাসাগর রূপে । 
রাঁজ-আজ্ঞায় দূতে আসি কাটে মুড দিয়ে অসি 

তা বলে দূতে কখন দূষী হয় না সেই পাপে । 
কি আর ভাব সকলেতে হবে যেতে জেতে হতে 

.. জেতের অভিমান সাঁগরে দাঁও সঁপে । 
এক ধর্ম প্রায় আগত ভারত আর্দি পুরাণ মত 

ভারতে চলিবে না কোন রূপে । 
যখন করেছে এ ভারত অধিকাঁর ইংরাজ ভূপে ॥... 

॥ রাগিণী টোরী তাল একতালা ॥ 

বিবাহ করিতে দিদি 

আছে বিধবাদের বিধি 
মরুক দেশের পোঁড়াকপালে 

কথ ছাপিয়ে রাখে হয়ে বাদী । 
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প আমাদিগে দিতে নাগর 
এলেন গুণের সাগর 

বিগ্ভাপাগর 4 

বিধবা রিতর লিরহাকাসাণ 

এই ধরনের ছড়া গান কবিতা দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের মূখে মুখে 
প্রচারিত হত। বিধবাঁবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে কত রকমের ছড়া ও গান 
রচিত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। এই ছড়া ও গাঁনগুলি ষদি কেউ সংগ্রহ 
করে রাখতেন, তা হলে সেগুলি যে কেবল লোকসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হত 
তাই নয়, সামাজিক ইতিহাঁসেরও অমূল্য উপকরণ হয়ে থাকত। গ্রামের 
গাঁড়োয়ানরা৷ গাড়ী হাঁকাতে হীঁকাতে, কৃষকরা লাগল চালাতে চাঙ্গীতে। 
মাঁঝিরা নৌক। বাইতে বাইতে, কুমোরেরা চীঁক ঘুরাতে ঘুরাতে, ভাঁতিরা তাত 
বুনতে বুনতে, এই নব গান গাইত। শীস্তিপুরের তাঁতিরা “বিদ্াসাগর-পেড়ে 
নামে একরকমের শাড়ীও এই সময় বার করেছিল। তার পাড়ে এই গানটি 

লেখা ছিল: 

বেঁচে থাঁক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, 
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে । 
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন, 

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম, 

বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম, 
সধবাঁদের সঙ্গে যাবো, বরণভাল! মাথায় লয়ে । 

আর কেন ভাবিস লে৷ সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই, 
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাঞ্চ হই; 
রাধাকাস্ত মনোত্রাস্ত দিলেন নাকো লই, 
লোক জন সাম ছি লোক লা জে ৃ 

কই গিনি নানান রিনি রন লরি 
অনেকে বেশী দাম দিয়ে কিনতেন। অনেকে কলকাত! শহরে আসতেন 
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 বিষ্যাসাগর মহাঁশয়কে স্বচক্ষে দেখবার জন্য । “যখন তিনি পদব্রজে পথে 

যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে সবাহাকে অবলোকন করিত। কারণ, 
এতাবহ দীর্ঘকাঁলের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, কিন্ত হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখন 

বিষ্যাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই ।” সমসাময়িক এই সব প্রমাণা্ি 
থেকে বোবা যায়, দেশের সাঁধারণ মানুষ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে 
গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রের সুম্ম তত্ববিচার তাদের বোধগম্য 

হত না, কিস্তু এই সংস্কার-আন্দোলনের মানবিক দ্িকট! তাদের অভিভূত 
না করে পারেনি । তাই ছড়া গান ইত্যাদি স্বতোৎ্সারিত লোকসাহিত্যের 
ধারারু মধ্যে, লক্ষ্য করলে দেখ! যায়, বিজ্রপ-কটাক্ষ রঙ্-রসিকতার সঙ্গে 
অস্তঃশীলার মতন বিদ্ভাসাগরের প্রতি সাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও সহিহ 
আর-একটি ধারাঁও প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে । 

“নষ্টে ম্বতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ।, পঞ্চম্বাপৎস্থ নারীণাং 
পতিরন্য বিধীয়তে ॥” পরাঁশর-সংহিতাঁর এই শ্লোকের অর্থ হল: স্বামী যদি 
নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বা পতিত হয়, তা৷ হলে 
এই পঞ্চপ্রকীর আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়। পগ্ডতদের মধ্যে 
অবশ্য এই অর্থ নিয়ে বাদান্ছবাদ হয়েছে। বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতের বলেছেন 

যে, এখানে বিবাহিত পতির কথ! বলা হয়নি, ভাবী পতির কথ। বল! হয়েছে, 
এবং শ্লৌকের অর্থ হচ্ছে, বাগ্দত্ত পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতেই হবে 

তবে এ বাগ্দত্ত পতির পঞ্চপ্রকাঁর আপদে, এ কন্। পাত্রাস্তরে গ্রদীন বিহিত। 
বিচ্ভাসাগর মহাশয় তাঁর “দ্বিতীয় পুস্তকে” বিরোধী পক্ষের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা 

ও টীকা পর্যাপ্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ খণ্ডন করেছেন। তিনি যে-সব বিষয় 

শাস্্াছমোদধিত বলে প্রমাঁণ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান হল এইগুলি : 
(ক) পরাশর-বচনের বিষয় বাগ্দত্ত সম্পর্কে নয়, বিবাহিত সম্পর্কে । 

(খ) পরাশরের বিবাহবিধি. মনুবিরুদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধ নয়। (গ) পরাশরের 
বচন বিবাহ-বিধায়ক, বিবাহ-নিষেধক নয়। (ঘ) বুহৎ পরাঁশর-সংহিতা 

'বিধবাবিবাহের নিষেধক নয়। (৬) পরাশর-সংহিতাঁতে পতিত ভার্া ত্যাগ 

“নিষেধ বা পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নেই। (চ) বাগ্দানের পর 
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বর নিরুদ্দেশ হলে কন্তাঁর পুনর্দীন নিষেধ নেই। (ছ) পরাশরের বিবাহবিধি 
নীচজাতি বিষয়ে নয়। (জ) বিধবা কন্তাকে পিতা পুনরায় দান. করতে 

পারেন। (ঝ) বিধবার বিবাহকালে পিতার গোত্র উল্লেখ করে দান করতে 

হবে। (ঞ) প্রথম বিবাহের যা মন্ত্র দ্বিতীয় বারেরও সেই একই যঙ্জ। 

(ট) দেশাচার শাস্ত্র অপেক্ষা! বেশী মান্য নয়! | 

শীস্্বচনের এইসব ব্যাখ্যাঁবিশ্লেষণ প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগোষ্ঠীর 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সাধারণ লোক তার মর্ম বুঝত না।, 
বিদ্কাসাগর মহাঁশয় নিজেই তার দ্বিতীয় পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন যে 

এদেশের অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নন, স্থতরাঁং শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে ছুই- 

পক্ষে বিচার আরম্ভ হলে, উভয়পক্ষের প্রমাঁণ-প্রয়োগের বলাঁবল বিবেচনা 
করে, তথ্যাতথ্য নির্ণয়ে তারা সমর্থ নন। যখন যেরকম ব্যাখ্যা তারা 

শোনেন, তখন সেই ব্যাখ্যাকেই তাঁর। সত্য বলে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর 
লিখেছেন : পপ্রথমতঃ,, অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া, 
প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । পরে কয়েকটি 

আপত্তি দর্শন করিয়াই, এ বিষয়কে একবারেই নিতাস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও 

স্থির করিয়াছেন” তাছাড়া, সমালোচনার মধ্যে যিনি যত বেশী উপহাস 
ও কটুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁর লেখা তত বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। 

একথাও বিষ্কাসাগর উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে “এদেশে উপহাস 

ও কটুক্তি যে ধর্শশীন্্বিচারের এক প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্ব্বে আমি অবগত 
ছিলাম না।” সাধারণ লোকের কটুক্তি ও উপহাঁসের প্রতি এই অনুরাগ 
দেখেই হয়ত বিদ্যাসাগর পরবর্তাকালে ছদ্মনামে 'ব্রজবিলাস” 'রত্বপরীক্ষা! 
প্রভৃতি ব্যঙ্গরচন! লিখেছিলেন । শাস্্বচন দিয়ে বিরোধীপক্ষের মতামত খণ্ডন 

করলেও, বিদ্যাসাগর তীর পুস্তিকাঁর শেষে দেশবাসীর কাছে বিধবাবিবাহের 
জন্য কাঁতরভাঁবে মানবিক আবেদনই করেছিলেন । তিনি লিখেছিলেন : 

হা? ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিত্রায় 
অভিভূত হইয়া প্রমাদশব্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষ 
উন্নীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুপ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের 
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ও ভ্রণহতা। পাঁপের শোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।...অভ্যাসদোষে 

(তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্্প্রবৃতি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও 
অভিভূত হুইয়৷ রহিয়াছে যে, হতভাগ। বিধবাদিগের ছুরবস্থা দর্শনে, 
তোমাঁদের চিরশুষফ নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়। কঠিন এবং 
ব্যভিচার দোঁষেরও ভ্রণহত্য। পাপের প্রবল শোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে 
দেখিয়াও, মনে দ্বণাঁর উদয় হওয়া অসভাবিত। তোমরা প্রাঁণতুল্য 
কম্ত। প্রভৃতিকে অসহ বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা, 
দুনিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দুষিত হুইলে, তাহার 
পোঁষকতা করিতে সম্মত আছ, ধম্মলোপভয়ে জলাগুলি দিয়া, কেবল 

লোঁকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে 

 পাপপক্কে কলঙ্ষিত হইতে সম্মত আছ; কিন্ত, কি আশ্চধ্য ! শাস্ত্রের বিধি 

অবলম্বনপূর্ববক, তাহাঁদের পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ 
_ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাঁদিগকেও সকল বিপদ্ 

হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমর! মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, 
স্্রীজাতির শরীর পাঁষাণময় হইয়। যায়; দুঃখ আর ছুঃখ বলিয়া বোধ হয় 

_ নাঃ যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়। বোঁধ হয় না; ছুজ্জয় রিপুবর্গ এককালে 
নির্মল হইয়। ষায়। কিন্ত, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত ষে নিতাস্ত ভ্রাস্তি- 
মূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই 
অনবধানদোষে সংসাঁরতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হাঁয়কি 

পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় 

অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোঁধ নাই, সদসদ্িবেচনা নাই, কেবল 

লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ণ ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ। 
অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। 

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, নাসিক 

কর, বলিতে পারি না । 

_.. সমাজসংস্কারের. জন্ত এই মানবিক আবেদন সামাজিক ইতিহাসের এক 

ক্লতুন বন্ত। মধ্যযুগের ইতিহানে সমাজসংস্কারকরা এই মাঁনবচিস্তাকে 



সমাজসংস্বার: বিধবাবিবাহ(১) ১৮৭ 

সাধারণত আধ্যাত্মিক চিন্তার' আবরণ দিয়ে প্রকাশ করতেন। তাদেরও 
মানিবতাবোধ গভীর ছিল, কিন্তু অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে তা এত অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত ছিল যে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যেত না। 
যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবিক অনুভূতি সবই ছিল, কিন্তু ধর্মচিস্তার মোট। রঙিন 
আন্তরণ দিয়ে সব ঢাকা থাকত । জেকব বুর্খার্ট তার 776 4815525607 ৫ 
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নতুন চিন্তার মূলকেন্দ্র হল মাহুষ, ধর্ম মানুষেরই জীবনের শাখা হল। নবযুগের 
স্কারকরা মানুষ ও সমাজকে ইঙ্গিত করে সংস্কারকর্মে অগ্রসর হলেন। 
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সংক্কারকেরা যুক্তিবাদী হয়েও প্রাচীন শাস্ত্র পুনরন্ুসন্ধান করে সেকালের 
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সুনি-খধিদের কালোপযোগী বচন নিজেদের যুক্তির সমর্থনে প্রয়োগ 
করেছিলেন । 

কিন্তু শাস্থীয় বচন ছাড়াও, যুক্তিনির্ভর মানবিক আবেদন করতে তাঁরা 
কুন্টিত হননি। রামমোহন তাঁর 'সহমরণ' বিষয়ের পুস্তিকার মধ্যে শাস্ত্রীয় 
উক্তি ও যুক্তির এই যুক্তপন্থাই অনুসরণ করেছিলেন । শান্ত্রচিস্তার মধ্যেও 
তার মানবচিস্তার স্থরটি স্থম্পষ্টর্ূপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল । বিদ্যাসাগর 
তার “বিধবাঁবিবাহ* সম্বন্ধে পুস্তিকা ছুটির মধ্যে এই একই পস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন । কেবল প্রতিবাদীর যুক্তি খগ্ুন করার জন্ত নয়, সাধারণ 
মানুষের কাছে তার নিজের যুক্তির আবেদন গভীরতর করার জন্য, তিনি 
সেকালের শান্্কারদের বচনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তারও আবেদনের 

প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ ও সাঁমাঁজিক মীন্ুষ। তাই শাস্্বিচারের কঠোর 
কর্তব্য পালন করেও, শেষকাঁলে তিনি দেশ ও দেশবাসীকে আহ্বান করে 

তাঁর আবেদন জানিয়েছেন। শীম্তের বচন থেকে সমাজের মানুষের দিকে 

ফিরে তাকিয়েছেন। প্রতিপাছ্যের উপসংহারে প্রথমে শাস্ত্রের কথ। উল্লেখ 

করেই তিনি বলেছেন, “হা! শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থ। ঘটিয়াছে !” তারপর 

দেশের কথ! উল্লেখ করে বলেছেন, “হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য !” 
তারপর দেশের মাসকে আহ্বান করে বলেছেন, “হা ভারতবর্ষায় মানবগণ ! 
আর কতকাঁল তোমরা, মোহনিন্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাঁদশধ্যায় শয়ন 
করিয়। থাকিবে ।” তারপর মানুষের মধ্যেও বিশেষভাবে পুরুষজাতিকে 

আহ্বান করে বলেছেন, “হায় কি পরিতাঁপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ- 

জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই; ন্যায়, অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই; 
সদসদিবেচন! নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরমধর্শ, আর 
যেন সে দেশে হতভাঁগ! অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।” অবশেষে “হা 

অবলাগণ! তোমর! কি পাঁপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে 
পারি না”_-এই কথা বলে তার সমস্ত যুক্তিতর্ক ও আবেদন একটি গভীর 
দীর্ঘনিস্বোসের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। আবেদনের এই ধারাটি লক্ষ্য 
করুলে দেখা যায়, হৃদয়াবেগকে সংঘত ও নিয়জ্জিত করে কিভাবে বিস্যাঁসাগর 
ধরে ধীরে তাকে তাঁর আসল লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেছেন, এবং 



সমাঁজসংস্বার:বিধবাঁবিবাহ (১) পিং ১৮৯ 

নীরস শাস্ত্র থেকে জীবস্ত মাঁনষের দিকে ধাপে ধাঁপে যেমন তিনি নেমে 
এসেছেন, তেমনি তার আবেদনের ভিতরের মানবিক স্থুরটি ক্রমেই আরও 

মর্মম্পর্শা হয়ে উঠেছে। প্রচারকলার ৯০০০০০০৮৮০৪ সমাজে ও 

সাহিত্যে দুর্লভ | 

শাস্ত্রীয় বাদাহ্বাঁদের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে বিধবাবিবাহের চূড়ান্ত মীমাংসা 
হত না, বাঁদীপ্রতিবাদীর পাত্ডিত্যের নিক্ষল প্রতিদ্বন্দিতায় অল্পকীলের মধ্যেই 
তার সমস্ত উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে যেত। একথ! বিদ্যাসাগর জানতেন, 

কারণ তিনি কেবল বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন না, একজন উদ্যোগী সমীজকর্মীও 
ছিলেন। অআ্যাকাঁডেমিক শাস্্ীয় আলোচনার স্তর থেকে তাই তিনি বিধবা- 
বিবাহ বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে আনতে চেয়েছিলেন । 
তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল বিধবাঁবিবাঁহকে বিধিসম্মত করা,. কারণ 

শান্ত্রসম্মত বলে তা! প্রমাণিত হলেও, সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সমর্থন ভিন্ন 

ত যে কোনদিনই কার্যকর করা সম্ভব হবে না, বাস্তব সমাঁজবোধ থেকে 

বিদ্যাসাগর ত৷ বুঝেছিলেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে কেবল রাস্ত্রীয় আঁইনের 
জোরে সমাঁজে হঠাৎ কোন নতুন প্রথ! প্রচলিত কর! যাঁয় না। হৃঠা্ 
করা যাঁয় ন। বটে, কিন্তু কাঁলোপযোগী হলে কর! যাঁয়। এই কালোৌপযোগিতা 

বিচারের এঁতিহাসিক মানদণ্ড হল, সমাজের মধ্যে সেই নতুন প্রথার 
জন্য নতুন সঞ্চারিত লোৌকচেতনা। এই লোকচেতনাঁও প্রথমে ব্যাপক 

আকারে প্রকাশ পায় না। সামাজিক অগ্রগতি সম্বন্ধে সজাগ মুষ্টিমেয় 

একদল মাঁছষের মধ্যে প্রথমে তার প্রকাঁশ হয়, তারপর ধীরে ধীরে সেই 
সংকীর্ণ কেন্দ্র থেকে সমগ্র সমাজমাঁনসে চেতনার সঞ্ধার হতে থাকে । 

তাঁর জন্ত সংগ্রামের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার দরকার হয়। এই 
হাঁতিয়ারই হল 'রাষ্থ্ীয় আইন? । 

স্ৃতরাং বিধবাবিবাহ -বিধিবন্ধ করার জন্য পানা রাষ্ট্রীয়. আইনের 
প্রয়োজনীয়ত। বিষ্ভাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন । তাই একদিকে যখন তিনি 

প্রাচীন শাস্্রমুদ্র মন্থন করে তীর যুক্তির সমর্থনে শান্োক্তি. অনুসন্ধান 
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করছিলেন, অন্যদিকে তখন বিধবাবিবাহ আইন পাঁশের জন্য একটি আবেদন- 
পত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহের সংগ্রামেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন । আজকাল 

আমরা কোন আন্দৌলনের পক্ষে বা বিপক্ষে এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ করাকে 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একটি বড় কৌশল বলে মনে করি। আজ থেকে একশ 
বছর আগে বিদ্যাসাগর এই গণতীন্ত্রিক রীতিতেই তার বিধবাঁবিবাহ আন্দোলন 
আরম্ভ করেছিলেন। সমাজের নানাশ্রেণীর ও নানাস্তরের প্রায় এক হাজার 

লোকের (৯৮৩ জন) স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র, ১৮৫৫, ৪ অক্টোবর 

তারিখে তিনি ভারত-সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। আবেদনপত্রের সংলগ্ন 
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আবেদনপত্রে বিষয়টি এইভাবে পেশ কর! হয়: 

বাংলাদেশের নিয়ন্বাক্ষরকারী হিন্দুদের নিবেদন এই ষে : 

বহুদিন থেকে প্রচলিত ০৪০০০০০০০০৭ বীনা 
*- নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে 
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আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢবিশ্বাস এই যে এই দেশাচার শাস্ত্সঙ্গত 
নয়।: এই নীতিবিরুদ্ধ দেশাচার নিষ্ঠুর 'ও অন্বাভাবিক, এবং সমাজের 
বনু অকল্যাণের কারণ। হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। 
অনেক হিন্দুকন্তা চলতে ও কথা বলতে শেখবাঁর আগেই বিধবা হয়। 

এতে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। 

আবেদনকারীর ও অন্তান্য হিন্দুরা বিধবাঁবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে 
মনে করেন না। সামাজিক অভ্যাসের জন্য অথবা ধর্মের কদর্থের জন্য, 
এই বিবাহ্প্রথা গ্রচলনে কোন বাধাবিক্ন হলে তাঁর! তা অগ্রাহ করতে 

প্রস্তুত আছেন । 

ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ও টিন এ বিচারালয়ে বর্তমানে হিন্দু দ দ্ায়- 

ভাগের যে রকম ব্যাখ্যা করা হয় তাঁতে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বলে 

_ বিবেচিত হবে, এবং বিধবার বিবাহজাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হওয়ার 
সম্ভাবন। থাকবে । 

যে হিন্দুরা বিধবাঁবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ বলে বিবেচন। করেন না, এবং 

ধর্মের ও সামাজিক কুসংস্কারের বাধা উপেক্ষা করেও যাঁরা বিধবাবিবাহ 

করতে প্রস্তত, হিন্দু দায়ভাগের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা তাদের কর্তব্যের পথে 
বাধার স্য্টি করছে। 

আবেদনকাঁরীরা মনে করেন, শীস্ের বিপরীত ব্যাখ্যার জন্য যে 

সামাজিক বাধ। প্রবল আকার ধারণ করেছে, ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য 

তা অপসারণ করা । | 

.. বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাঁধ! দূর কর! বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান: স্বধর্ম- 
পরায়ণ হিন্দুর একান্ত ইচ্ছা । যাঁর! বিধবাবিবাহ শান্ত্রবিরুদ্ধ বলে মনে 

করেন, তার জন্য যাদের সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এবং ধার! 

সামাজিক মঙ্গলচিস্তার বশবর্তী হয়ে তার বিরুদ্ধতা৷ করেন, বিধবাবিবাহের 
আইনঘটিত বাঁধ! দুর হলে তাদের কোন ক্ষতি হবে ন1। 

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, অন্ত কোন জাতির মধ্যে, বিধবাবিবাহ 
এরকম কোন আইনের বলে নিষিদ্ধ আছে বলে আমর! জানি না। এই 

.. প্রথা মানুষের ম্বভাববিরুদ্ধ বলেও বোধ হয় না| রি ও 
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এইসব কারণে আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত 

শীঘ্র সম্ভব বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক আইন প্রণয়ন ও 

প্রচার করেন, যাতে হিন্দুদের বিধবাবিবাহের সর্বপ্রকারের বাঁধ! দূর হয় 
এবং বিবাহজাত সম্ভতানের। সমাঁজে বৈধ সস্তান বলে গৃহীত হয়। 

১৮৫৫১ ১৭ নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্য, সভার অন্যতম 

সদস্য গ্র্যাণ্ট সাহেব, বিধবাবিবাহ আইনের যে পাওুলিপি খসড়া করেন তার 

মর্ম এই : “সকলে অবগত আছেন যে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে 

ভারতের দেওয়ানী আদালতগুলিতে যে আইন প্রচলিত আছে, সে আইন 
অনুসারে, ছুই-এক স্থান ব্যতিরেকে, হিন্দু বিধবারা একবাঁর বিবাহ হয়েছে 
বলে দ্বিতীয়বার আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করতে পারেন না। যদি তীর! 

বিবাহ করেন তাহলে তাদের বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি বৈধ বলে গণ্য হয় না। 

কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, এই প্রথ! দেশাচারসম্মত হলেও, 

শাস্সঙ্গত নয়। তাদের ইচ্ছা এই যে বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় ঘদি কোন হিন্দ 
এরকম বিধবাঁবিবাহ করেন বা দেন, তাহলে আদালতপ্রচলিত আইন যেন 
তাঁর বাধা হয়ে ন! ্াড়ায়। এই বাধার জন্ত যে সব হিন্দু অসুবিধা ভোগ 

করছেন, তাদের সে অস্থবিধা দূর করা৷ উচিত। হিন্দু বিধবাঁদের পুনবিবাহের 

পক্ষে গ্রচলিত আইনের এ বাঁধা দূর হলেও হিন্দুদের মধ্যে সথনীতির প্রসার 
হবে এবং তীদের সামাজিক কল্যাণের পথও প্রশস্ত হবে। সেইজন্য আইন 
করা হচ্ছে যে 

”১। মৃতভর্তৃক। হিন্দু কন্া, কিংবা যাঁর বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে, অথচ সেই 
বাগদত্ত ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হয়নি, এমন কোন হিন্দু কন্যা যদি 
পুনর্বার বিবাহ করেন, তাহলে সেই বিবাহ বে-আইনী বলে গণ্য হবে না, 
এবং সেই বিবাহজাত সস্তানাদিকে অবৈধ বলে মনে কর! হবে না। 

“২। মৃত স্বামীর বিষয়-সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারস্ত্রে, অথবা খোরাক- 

পোষাঁকস্থত্রে যে-কোন দাবী-দাওয়া, ত। দ্বিতীয়বার বিবাহে বাতিল হয়ে -যাঁবে 

এবং সেই কন্তা প্রথম স্বামীর দিক থেকে মৃত বলে গণ্য হবেন। তাঁর স্বৃত 
*»গ্বামীর অবর্তমানে যে ন্তাষ্য উত্তরাধিকারী হবে, সেই এ শ্বামীর বিষক্ন-সম্পত্তির 
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মালিক হুবে। কিন্তু এও আইন করা৷ হচ্ছে যে, স্বামী ভিন্ন অন্ত উত্তরাধিকাঁর- 
থকে কোন বিধবার সম্পত্তির যে দাবী-দাঁওয়। অথব' স্ত্রীধনের দাবী-দাঁওয়া, 
অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় বা তাঁর স্ৃত্যুর পর স্বোপারঞ্জিত কোন বিষর্-সম্পত্তির 
দাবী-দাওয়া, পুনবিবাহ করলে অক্ষুপ্ন থাকবে 1” | 

বিদ্যাসাগর যখন ভারত-সরকাঁরের কাছে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, 

এবং তাঁর মাস দ্েড়েকের মধ্যে গ্র্যাণ্ট সাঁহেব যখন আইনের খসড়াটি রচনা 

করে ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন, তখন আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার 

ধারণ করে। বাংলাঁদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিধবাঁবিবাঁহু আন্দোলনের ঢেউ 

ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্থপ্রাস্ত পর্যস্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের ধিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে ধিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে যে-সব আবেদনপত্র ভারত- 

সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রধান এইগুলি : 

পুনাঁর অধিবাসীদের চিঠি, ৭ নবেশ্বর ১৮৫৫ 
ভিঞ্চুরের মারাঠা অধিনায়কের চিঠি, ১২ জানুয়ারি ১৮৫৬ 
সেকান্দারাবাঁদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের চিঠি 
উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের চিঠি 
সাঁতারা, ধারওয়ার, বোশ্বাই, আমেদাঁবাঁদ, স্থরাঁট 

প্রভৃতি অঞ্চলের চিঠি । 

এইসব অঞ্চলের আবেদনপত্রের মধ্যে দেখা যাঁয়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে 

আবেদনের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু তাহলেও ভিঞ্চুরের মাঁরাঠানায়ক এবং 
সেকান্দারাবাঁদের ত্রাহ্মণ-পপ্ডিতেরা বিধবাবিবাঁহের পক্ষে স্পষ্টভাষায় তাদের 
আস্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলেন । ভিঞ্ুরের মারাঁগানায়ক তাঁর আবেদনপত্র 
লেখেন : 

১১165551295 011017202555215 1012 05 6০ 21051 100 0509115 

০0207606650 7100 002 0:০0009560. 75708000610 ৬০ 12061615 

7151) 00 62001:535 01: 50119] 2১91:0%21 0 05০ 111508015 ০01 

১৩ | 
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01১10) 006 01:00981 35 08520, 2170 0 ৪011016 0086 006 

16819190815 11] 151005০2175 0210, 10101) 1025 25156 17 0126 

65০ 0 006 152, 00 005 16102707956 0£ 00০ [71709 

৬৬1৫0ড75. 

৬1180180০01, 

1200 121211215 1856. 

পুনার অধিবাসীরা! ৪৬ জনের স্বাক্ষরসহ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি 
আবেদনপত্র পাঠান : 

€₹ ৬৬০ 21006150900 0096 00215 15 2. 10052100217 17 73217891 

1)০8020 15৮ 60০ 21911510616] 701001) 0৫ 0০ [71000 

(00201001215, 19101) 1395 101: 105 001606 06 1:210059] 0৫ 82]1 

1252] 0615০010179 €0 0102 1210)910:18252 01 1711000 ৮1909, 

97001) ৪. 190091516 120501072176 ০8106 600 172 96001১99075 

, 00092 ৮7100 69106 2. 169] 10061656 2 005 ছ7216215 ০৫[0019. 

৬/০ 216 02 0010 01110176009 006 121070052] 06 1559] 

01595111055 111 105 10110990105 056 11012019602 215011001) 

018, 70029,001০0, 12101) 1000 018] 21509115 1101701061:91012 17910- 

517105 200. 170152]15 010. 1)01701:205 210 61010591705 0 117170561 

6০৮ 01010801786 16109165, 10৮ 1125 80 076 ৮০৮ 0০966০02801 

00275 06 0176 63150775 50019] 5115, 2130. 000 10001) 0 6১০ 

০100706 চ510101 2 0159217 1785 00 106 06010:20. 7026 ড1101 

09925 00০ 50919 ০৫ 219016150 5956010 ০21 02215 0০ 61:801- 

526০0 000 00০ [110000 1021710 75 0155 50915 17101) 216 

1021276 02610 20 2৮০1 01120601010, 00 010792 15705716980, 

€০ 25001016 62:0120005 10695, 290. 005 81100079620]5 0০ 
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সেকান্দারাবাদের ব্রাক্মণ-পণ্ডিত ও হিন্দু ভদ্রলোকরা৷ বিধবাঁবিবাহের সমর্থনে 
ষে আবেদনপত্র পাঠান, তাতে তাঁরা লেখেন : 

শা) জ০ 10115 ০09100072001176 10 006 93011102100. 1০662: ০: 

0১০ 76200101200. 10180 50107010660 5 ০61:6910 [71000 

[10120105175 0: 320891 £01 1589115176 £0০ 1238171988০ ০0৫ 

[7177900 ৬/100৬5, 156 1685 60 51101016 2 ০০00 0০:6০: 

210 609 5200230 0015 019০1. 

বিধবাবিবাঁহের বিপক্ষেও এইসব অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র এসেছিল। 

পক্ষের ও বিপক্ষের এই আবেদনপত্রগুলি জাতীয় মহাঁফেজখানায় বিধবাঁবিবাহ 
সংক্রাস্ত নথিপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে ।১৮ এগুলি পাঠ করলে পরিক্ষার 

বোঝ! যাঁয় যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে । 

নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। 
উনিশ শতকের সমাজসংক্কার আন্দোলনের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন বলে মনে হয়| 

ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের তুলনায় দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে, প্রায় বাংলাদেশের 
 মতনই, বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রবল সামাজিক আঁলোড়নের স্থষ্টি করেছিল। 

বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে দাক্ষিণাত্য থেকে বহু আবেদনপত্র ভারত- 
সরকারের কাঁছে এসেছিল। বাংলাদেশের বাইরে এই আন্দোলনের প্রধান 
ঝটিকাকেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্য। আবেদনপত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাঁয় যে সেখানকার ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিতেরাঁও, বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মতন, দুই 
দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন । সাধারণ জনসমাঁজেও বাদী ও প্রতিবাদী ছুই 
দলের স্থষ্টি হয়েছিল। বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখিত দাক্ষিণাত্যের দু-একটি 
আবেদনপত্রের কথ। আগে উল্লেখ করেছি । বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এই 
অঞ্চলের ব্রান্ষণ-পপ্ডিতেরা যে-সব আবেদনপত্র পাঠান তার মূল ্রতিপা্ঠ 
বিষয় এই :১৯ 

াক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সময় শাসকরা চিরা কাঁছে 
প্রকাস্তে ঘোষণা করেছিলেন যে দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খল। রক্ষার জন্য 
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তাঁরা আমাদের হিন্দুধর্মের বহুকাল-প্রচলিত ধ্যানধারণাঁয় ও আঁচাঁর- 
বিচার-প্রথায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের ধর্ম ও 

আমাদের সমাজ ভাল কি মন্দ তা আমরা বিচার করব, এবং কিছু 
সংস্কার করার প্রয়োজন হলে আমাদের সমাজের কর্ণধারবাই ত! 
করবেন। সমাজসংস্কারের সঙ্গে যখন ধর্মসংস্কারও অবিচ্ছেগ্ভাবে 

জড়িত, তখন বিদেশী শাঁসকদের তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাক। 
উচিত নয়। হিন্দুসমাঁজে বিধবাদের পুনবিবাহ প্রচলনের জন্য ব্রিটিশ- 
সরকার ষে আইন খসড়। করেছেন তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ ও আঁচাঁর- 
বিরুদ্ধ। কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের বলে এতকাঁলের একটি প্রথাকে নিমূ'ল 

, করা যায় না। আইনের বলে বলীয়ান হয়ে ধাঁরা হিন্দুবিধবাদের 
পুনবিবাহ দিতে উৎসাহিত হবেন, তাঁরা যেন মনে রাঁখেন যে পুনবিবাহিতা 
হলে বিধবাঁরা স্বামীপুত্র লাভ করবেন বটে, কিন্তু চিরকালের মতন 
হিন্দুসমাঁজে সামাজিক মর্যাদা হারাবেন, এবুং তাদের পুত্রকন্তারাঁও 

অবৈধতার অপমাঁনের বোঝা অভিশগ্ডের মতন সারাজীবন বহন করবে । 

ৃ বাংলাদেশেও বাদী ও প্রতিবাদীদের মধ্যে তীত্র বাদান্ুবাদ হতে থাকে । 

আইনের পাওুলিপিটি প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ, সিলেক্ট কমিটি, তৃতীয় পাঠ 
প্রভৃতি ধাপ অতিক্রম করে ষত অগ্রসর হতে থাকে, আন্দোলনের তরঙ্গও 

তত উত্তীল হতে থাকে । ১৮৫৬, ১৯ জান্ুয়ারি আইনের পাঁগুলিপি পিলেকট 

কমিটির কাছে অর্পণ করা! হয়, এবং তার প্রথম পাঠ ও দ্বিতীয় পাঁঠও 

শেষ হয়ে যায়। এই সময় বাংলাদেশ থেকে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদীর! 

সংঘবদ্ধ হয়ে শোভাঁবাজারের রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে, 

৩৬,৭৬৩ জন লোকের স্বাক্ষরসহ, ভারত-সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র 
পাঠান। রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজের অপ্রতিঘন্দী নেতা ছিলেন তখন রাজ। 

বাঁধাকাস্ত দেব। বিত্ত ও বিদ্যা ছুয়েরই গৌরবের জন্য বাংলার হিন্দুসমাজে 
তীর অথগ্ড প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং প্রায় ৩৭ হাঁজার লোকের স্বাক্ষরনূৃহ 

. একটি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। 
০৯৮৫৬ ১৭ মার্চ ভিনি যে প্রতিবাদপত্র পাঠান, তার মর্ম এই : 
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ইংরেজদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিধবাবিবাহ আইন খাপ খায়, কিন্ত 
নি টির রনির কার রা বানি কা নেই 
(প্যারা ১)। 

এই আইন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও আচারবিরুদ্ধ। যভূর্বেদ, মঙ্, মহাভারত 

প্রভৃতি মহাগ্রস্থে কোথাও বিধবাবিবাঁহের সমর্থন নেই (প্যারা ৩)। 

১৮৩৭ সালে ল” কমিশনের অনুসন্ধানের সময় দেখ! গিয়েছিল যে 

ইংরেজ আইনজ্ঞরাঁও বিধবাঁবিবাহ এই কারণে সমর্থন করেননি। 

তাঁরপর গত কুড়ি বছরের মধ্যে হিন্দুসমাঁজের অবস্থার এমন কোন 
পরিবর্তন হয়নি যে এর মধ্যে বিধবাঁবিবাহ প্রচলনের জন্য নতুন আইন 
পাশ করবার প্রয়োজন হল। আইন পাশ করে জনসমাজের ধাঁন- 

ধারণ], আচার-ব্যবহাঁর ও মতামত পরিবর্তন কর যায় না, বরং জোর 
করে তা করতে গেলে তার ফল বিপরীত হয় ( প্যারা ৪ )। 

রাধাঁকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রায় ৩৭ হাজার স্বাক্ষরকারীর এই প্রতিবাদপত্র 
ছাড়াও নদীয়া-ত্রিবেণী-ভাটপাঁড়া-বীশবেড়িয়া-কলকাতা৷ ও অন্যান্য স্থান থেকে 

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদপত্র ভাঁরত-সরকারের কাছে পাঠানো 

হয়। তার মধ্যে বাংলাদেশের ধর্মশাস্ত্ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের প্রতিবাদপত্রটি 
উল্লেখযোগ্য । এই পত্রখাঁনির অংশবিশেষ এখাঁনে উদ্ধৃত করছি :২০ 

মহাঁমহিম শ্রীযুক্ত ভারতবধীঁয় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মহোঁদয়গণ 
সমীপেষু। 

নবদ্ধীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটা কলিকাতা! প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ধশান্্- 
ব্যবসায়ি পপ্ডিতদিগের বিহিত বিনয়পুরঃসর সমাঁবেদনমিদং। সম্প্রতি 
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্য সম্প্রদায়ের 
কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে 

আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাঁবিবাহবিষয়ক আইনের যে কুত্রপাত 
করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া! আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে 
মনোঁষোগ করিতে আজ্ঞা হউক। 



বিদ্ঠাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৰ ১৯৮ 

প্রথমতঃ, হিন্দুজাতীয় বিধবাঁবিবাহ বেদস্বতিপুরাণাঁদি শান্্রনিষিদ্ধ 1... 
যে সকল ব্যক্তি বিধবাবিবাহ বৈধ বলিয়া এতদ্বিয়ক আইন প্রচার 
প্রার্থনান্ব আপনাদিগের নিকটে আবেদন করিয়াছেন তাহাদিগের মত 

এতদ্দেশীয় সমস্ত ধর্শশান্ত্রসংগ্রহকার ও টীকাকারদ্রিগের মতের ও ব্যাখ্যার 

বিপরীত, যেহেতু বিধবাবিবাহ্ বিধায়ক বচন সকল বাঁগদত্তা কন্যার 
পুনর্বার বিবাহ অথব! যুগান্তর বিষয় বলিয়া সমুদাঁয় সংগ্রহকার ও 
টীকাকাঁরেরা মীমাংসা করিয়াছেন... 

দ্বিতীয়তঃ, বিশিষ্ট হিন্দুজাতীয় বিধবাঁবিবাঁহ এদেশের আঁচারবিরুদ্ধ । 
এই ভারতবর্ষের হিন্দুজাতীয় মাঁনবমণ্ডলীর দেশবিশেষে ভিন্ন বিষয়ে 

ভিন্ন২ আচার ব্যবহীর চলিত আছে এবং ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা 
ভিন্নং শাস্ত্রাহছসারে সে সকল নির্বাহ করিয় থাকেন কিন্ত বিধবাবিবাহ 
কোনদেশের আচাঁরসিদ্ধ নহে এবং কোঁনদেশের ব্যবস্থাপক শ্াস্ত্রেও 

তাহার বিধি নাই |". 

তৃতীয়তঃ, বিষবাবিবাহবিবরক আইন হ্ই লে হিন্দুমগ্ডুলী মধ্যে 

উত্তরাধিকারী হইবার যেব্প শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রচলিত আছে তাহাতে 

_ বন্ছতর ব্যতিক্রম হইবে অর্থাৎ বিধবাঁর বিবাহ হুইলে তাহার গর্ভজপুত্র 
এদেশের শাস্ত্র ও সদাচাঁরাহুসারে জারজ অথব৷ বেশ্তাপুত্র ব্যতীত 

অন্তপ্রকার গণ্য হইবে না, অথচ তাহাঁর সহিত যথার্থ উত্তরাধিকারি- 

দিগকে ধন ভাগ করিয়া লইতে হইবে শাস্ত্রে ও লোঁকাচাঁরে যাহার 
সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই তাহাকে উত্তরাধিকারী 
করিতে হইলে এক্ষণে উত্তরাধিকারি নির্য়ার্থ যেসকল দায়ভাগাদি শাস্ত্র 
ব্যবস্থাপকপুস্তক স্বরূপে রাজ৷ প্রজা উভয়পক্ষে পরিগৃহীত আছে তাহার 
অনেক অংশ পরিবর্তন অথবা! নৃতন দাঁয়ভাগাদি ব্যবস্থাপুস্তক সংগ্রহ 
করিতে হইবে । ফলতঃ তাহা না করিলে বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তি 

স্থকঠিন হইয় উঠিবে।:; 
চতুর্থতঃ বিধবা বিবাহবিষক আইন করিয়া বিধবা-গর্ভজ পুত্রকে 

_. উত্তরাধিকারিমধ্যে গণ্য করিলে এদেশের মধ্যে অনেকের বংশলোপ 
হইবার সম্ভাবনা যেহেতু এদেশে প্রায় অপুত্রব্যক্তি মাত্রেই সৃত্যুসময়ে 



সমাজসংস্কার: বিধবাবিবাহ(১) ১৯১৯ 

আপনার পত্বীর প্রতি বংশরক্ষার্থ দত্তকগ্রহণের অনুমতি দিয়া থাকেন 

তাহা শাস্ত্রম্মতও বটে, যদ্দি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হয় তাহা, হুইলে 
লোৌভবশতঃ তাহার এ পত্রী অন্যপুরুষকে বিবাহ করিবে, তাহাতে 
পুর্ব-পতির অন্থ্মতিক্রমে দত্তকগ্রহণ ব্যাহত হইয়া, সুতরাং তাহার 

_ বংশলোপ জন্নাইবে। 
পঞ্চমতঃ, বিধবাবিবাছের আইন হইলে অনেক স্ত্রীর স্বধর্শে মতি 

সত্বেও অর্থলোভি সপিতাদির ষড়যন্ত্রে ধর্মহানি হইবার সম্ভাবনা" 
যষ্ঠতঃ, আপনারা প্রজাদিগের হিতার্থ এ আইন স্যন্টি করিবার 

প্রস্তাব করিয়াছেন কিন্তু উপরিলিখিত কয়েকপ্রকরণ পাঠ করিলে 

অবশ্ত হৃদয়ঙগম হইবে যে ইহাতে হিত না হইয়া প্রজাপুঞ্জের ধর্্মতঃ 

ও অর্থতঃ অহিতই হইবে 1... 

...আমরা যে আপনারদ্দিগকে উপদেশ করি অথবা আপনাদের 

অভিপ্রায়ে ব্যাঘ্ূত জন্নাই এতাদৃশ যোগ্যতা আমাদের নাই, পিতা- 

মাতার নিকটে বাঁলকে যদ্্রপ প্রার্থনা করে তদ্রপেই নিবেদন করিতেছি 
"আমরা কেবল ধন্মক্রোহ সম্ভাবনা! দেখিয়াই এই আবেদনপত্র দ্বার! 

প্রার্থনা করিতেছি আঁপনাঁর1 বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন প্রচারে ক্ষাস্ত 
হউন, আমর! নিয়তই আপনাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং 

করিব ইতি । 

প্রতিবাদীদের অন্যান্য আবেদনপত্রগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে 
এছাড়া আর অন্য কোন যুক্তির অবতাঁরণ। কর! হয়নি। প্রতিবাদীদের 

প্রধান যুক্তি ছিল, বিধবাবিবাহ শান্্রবিরুদ্ধ ও দেশীচাঁরবিরুদ্ধ; বিধবাবিবাহের 
প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ্দের ফলে বংশলোপ 
হবার সম্ভাবনা আছে, এবং পারিবারিক, বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে। 

বিধবাঁবিবাহের ফলে হিন্দুরা ষে কেবল টি আচারত্রষ্ট হবে নয়, 
ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

বিধবাবিবাহের সপক্ষে, প্রায় একহাঁজার ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ ফিনতাসাগরের 

নিজের আবেদনপত্র ছাড়াও, বাংলাদেশের নানাস্থান থেকে আরও 
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অনেকে ব্বতন্ত্র আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
এইগুলি:. . . 

১। কৃষ্ণনগরের মহাঁরাঁজ। শ্রীশচন্দ্র, দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায়, কালী- 
চরণ লাহিড়ী, ব্রজনাথ মুখাঞ্জি, ছুর্গাচরণ সেন, উম্লেশচন্দ্র শর্মা মৈত্র এবং 
কষ্ণনগরের আরও অনেক সন্ত্রান্ত (২৬ জনের ) ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র 
(ডিসেম্বর ১৮৫৫ )। 

২ কৃণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের : ১২৯ জনের 
হ্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র (ডিসেম্বর ১৮৫৫) 

৩। কলকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র (২২ ডিসেম্বর ১৮৫৫ )। 
৪। বারাসত ও তার পার্খবর্তা অঞ্চলের প্রায় ৩১৬ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ 

আবেদনপত্র (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৫ )। 

৫| কলকাতা শহরের প্রায় ৬৮৫ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র । 

স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শিবচন্দ্র দেব, দিগন্বর মিত্র, 

প্যারীচরণ সরকার, রামনারাঁয়ণ তর্করত্ব, অভয়চরণ বন্থ, রাজকিষণ মুখাজি, 
ভবনাথ সেন, দীননাথ দাস। 

৬। শ্াস্তিপুরের জমিদার, তালুকদার, প্রধান গৌঁসাই ও অন্যান্ি সন্তান্ত 

ব্যক্তিদের (প্রায় ৫৩১ জন ) আবেদনপত্র । 
৭। মুশিদাবাদের সার্কেল-পণ্তিত স্থুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব, পণ্ডিত মদন- 

মোহন তর্কালঙ্কার ও অন্ান্ত ব্যক্তিদের আবেদনপত্র (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)। 

৮। মেদিনীপুর থেকে রাঁজনারায়ণ বস্থ ও অন্যান্য সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের 
আবেদনপত্র (২৯ মার্চ ১৮৫৬ )। 

৯। বাঁকুড়া ও বধমানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র 
(১৫ এপ্রিল ১৮৫৬ )। 

১০। বারাঁসত ও তার পার্ববর্তা অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আর 
৯ ১* এপ্রিল ১৮৫৬ )। 

০১১। ভিযোজীন়াদদের ঘা ইরংবেদল দলের আবেদনগঞ্, গাঁ ৩৭৫ জনের 
(৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ )। 

শা. 
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১২ চট্টগ্রামের হিন্দুবাসিন্দাদের আবেদনপত্র ( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ )। 

আবেদনপত্রগুলি দেখে মনে হয়, কলকাতা শহরের পরেই বারাঁসত- 
কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন হয়েছিল সবচেয়ে বেশী । 
মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুশিদাবাদ, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও আন্দোলন কম 

হয়নি। বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে বর্ধমানের রাজা ও কৃষ্জমগরের 

রাজার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বর্ধমানের মহারাজা মহাতবচাদ ও 

কৃষ্ণনগরের মহারাজ! শ্রীশচন্দ্র বিধবাঁবিবাহের সপক্ষে দীড়িয়েছিলেন বলে 
বিদ্কাসাগরের আন্দোলনের যে যথেষ্ট শক্তিবুদ্ধি হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 

বর্ধমানের মহারাঁজার সমর্থনের কথা উল্লেখ করে গ্র্যাপ্ট সাহেবকে এক পত্রে 
বি্যাসাগর লিখেছিলেন : “1015 159115 9,12520651: £01 00176180019000, 

0526 00০ 056 0020 06 3610581 15 £013£ 0০ (215০ 00 002 02092." 

তখনকার বাংলার লমাঁজে বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের প্রভাঁব-প্রতিপত্তি 

যথেষ্ট ছিল, এবং সামাজিক প্রথা ও আঁচার-অহুষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের 

মতামত জনসাধারণকে প্রভাবিত করত । সেইজন্য বিদ্যাসাগরের বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনকে এই ছুই সমাজপতি যথেষ্ট শক্তিশালী করতে সমর্থ 

হয়েছিলেন । 

বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে ইয়ংবেঙ্গল দলের একটি নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গি 
ছিল। রসিককু্ণ মল্লিক, কিশোরীটাদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীটাদ 
মিত্র প্রমুখ ইয়ংবেহ্গলের প্রধান মুখপাত্রর ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন 
করেছিলেন, বিধবাঁবিবাহের প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করার জন্য । 

সংশোধনের প্রয়োজনের কথ। উল্লেখ করে তার! লিখেছিলেন :২১ 

16 00925 06195 ৫071 102 910911 ০01550006 চ2110 ৯140৮ 

10721719565, 9001) 06011810601) 20196215 0005 205010015 

11605999215, 81002 200৬7 1092101950, 13612 16 502065.00 2895, 

আগ] 96 ৪ 0০জ 2০6 1008০ চনত 9০০৪] 95502, 200. 16 
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1025 102 280018115 ০75০0600091) 0026 01661626006 আআ] 

7110105 01666161070 1009493 ০0৫6 9016101011175 10 2100. 2150 1 

[095 196 2190:61561050 096 50201. 17721719665 711] 02021 ০০ 

15102620. 1 2 00৮ 0£ )050106. 

বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করা হলেও একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তা 
অনুষ্ঠিত না৷ হলে, যাঁর যে-ভাঁবে খুশী বিবাহ করবে এবং তাঁর ফলে হিন্দু- 

সমাজে বিশৃঙ্খল! দেখ! দেবে । আঁদীলতের পক্ষেও এক্ষেত্রে কোন্টা সঙ্গত ও 

কোন্টা অসঙ্গত ত৷ বিচাঁর কর! সম্ভব হবে না। সেইজন্য ইয়ংবেঙ্গল দলের 
মুখপাত্ররা ছুটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব 
করেছিলেন। এই অঙ্গীকারপত্র ছুটি এই : 

[05014747108 &, 

“7.১ 57100521 01: 09.0136101, 2150. 1... 71007 01: 9191105621 

00 1১01205 1012015 2150 52৮০1:৪11% 0601819 078 01 ০০1: ০0৯খাঃ 

0:22 ড71]] 2100 25001:0, ৮০ 13৬০ 9012100171220. 001: 10791001956 

«5100 22০ 00321: 01 0015 ৫95 0£... 

৬৬10655 0101: 19105 20০ 

1০ 2005০ 0০018190101. ৬০1: 

[709,006 11) 1.০ 71:2591002 0:£.., 

/৯ ০ দাবনা 9 

“1... 1951106 9910617,,, 29 105 ০০090. 7106 0. 0015 085, 

00 1721255 11100 17959911170 60 050170:806 ৪, 5200170 17727701952 

0010776 1761 116501000, 200. 110 01:52.01 0৫6 0015 21028851021 

010. 105 0216, 60 095 6০0 15০ 072 000 06 0020198755 [37665 

,., 01 056 ৫8566 06 20 9০০010 10817719752. 

এ বিবাহের পর ছ'মাসের মধ্যে এই অঙ্গীকারপত্র দুটি রেজিত্রি করতে হবে 
” খাবং পাত্রপাত্রী উভয়েই: এই চুক্তির শর্ত মেনে চলতে বাধ্য থাঁকবেন। 
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বিবাহিত জীবনে যতদিন তাঁর৷ পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও বিশ্বাসী থাকবেন, 
ততদিন এই চুক্তি বলবৎ থাঁকবে। বিবাহিত জীবনে বিশ্বাস ভঙ্গ করলে এই 
চুক্তি কার্যকর হবে না। 

১৮৫৬, ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁরিখে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাজরা প্রায় ৩৭৫ জন 
ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ এই সংশোধনপত্রটি ভাঁরত-সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন । 
তাঁর আগে ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে দেখা যায় কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৪৪ জন লোকের 

স্বাক্ষরসহ বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন । 
এই আবেদনপত্র তীঁরা অচ্ুরোধ করেছিলেন যেন প্রস্তাবিত বিধবাঁবিবাহ 

আইনে একটি নতুন ধারা ষোগ করা৷ হয় এই মর্মে যে, কোন বিধবাবিবাহ 
আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে না, যদি ন1 তা৷ কোঁন সরকারী কর্মচারীর সামনে 
বেজিন্রি করা হয়-__-”601: 0১০ 155616010 06 ৪. 74021771986 [২6515096018 

0197056, 91১001 10101) 17021719555 ০৫ [3100090০ ৬৬10079 1], 90 

90০51 1022171)21 06:6010750, 11] 06 17510 2110 01০1060 00০5 

21০ 12519051605 052 ০5012008065 0216155 106:101:2  07010110 

০0:0101915 29790117690 05 0০ (30521001066 101 0186 0010092%, 

ইয়ংবেঙ্গল দল ও অন্যান্য ধার! বিধবাঁবিবাহ আঁইন সংশোধন করার চেষ্টা 

করেছিলেন, তাঁদের সামাজিক দৃষ্টি আরও অনেক দুর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। 
তার। বিধবাবিবাহ আইনের ভিতর দ্রিয়ে একটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের আইন 

পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এই আইন আরও ষোল বছর পরে, 

কেশবচন্দ্র সেনের আঁমলে, ১৮৭২ সালে 01511 1190719£০ 4১০৮. [াা নামে 

পাঁশ হয়েছিল। প্রধানত ত্রাক্বাই আন্দোলন করে এই আইন পাঁশ 
করিয়েছিলেন । কিন্তু তার অনেক আগে দেখা যাঁয়, বিধবাবিবাহ আইনের 
আন্দোলনের সময় ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্ররা এবং সমাঁজের অন্যান্য আরও 
প্রগতিশীল ব্যক্তিরা আইনটিকে “সিভিল ম্যারেজের' অন্গরূপ একটি আইনে 
পরিণত করতে চেয়েছিলেন । তাদের উদ্দেশ্য ছিল, বিধবাবিবাহ আইন 
কেবল বিধবাদের পুনধিবাহের মধ্যে গণ্ভীবদ্ধ না! রেখে, তাকে যে-কোন 
স্বাধীন ও শ্বেচ্ছাধীন পুরুষ ও নারীর বিবাহের আইনে পরিণত করা। 
নবযুগের বাণিজ্যিক মনোভাব এই চুক্তিবদ্ধ বিবাহের মধ্যে প্রতিফলিত। 
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নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন, এবং উভয়েই স্বেচ্ছায় কয়েকটি শর্ত মেনে 
নিয়ে, সাক্ষীদের সামনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। 
১৮৭২ সালের “তিন আইনের? বিবাহের মর্ম এই | বিগ্যাপাগর বিধবাবিবাহ 
আইন পাশের সময় এতদূর পর্যন্ত বিবাহসংস্কারের কথ! ভেবেছিলেন বলে মনে 
হয় না। কিন্ত তার সমসাময়িক ইয়ংবেঙ্গল দল ও অন্যান্ত আরও কয়েকজন 
এই আন্দোলনের স্থযোগে যে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা তাদের 
পূর্বোক্ত সংশোধন-প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। | 

রাঁজনারায়ণ বন্ধ মেদিনীপুর থেকে কয়েকজন ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ বিধবা- 

বিবাহের সমর্থনে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে তাতে উল্লেখ করেছিলেন : 

৭৮152 ০00: 06616101005 7109 000 12519০০2130. 5731510195101) 

10698 16256 60 22016550176 086 0১০ 507091067 006 6:0103101. 

০৫ 01110120002 0: 10075 0015 1091:7120. 2.০001:011)£ 00 

019০ 1010705 0৫ ৮7910901. 10:55011090 105 006 151150009 7২91151017 

010 ৪1] 01911705 10 00০ 101070910৫6 00211 1921215 &5 

41130013515621)6 ড710) 2. 006 1136617015656100 ০0: 606 7১0০০ 

91789085210 25 2. £11250015 00509016 ০ 012 1770:007006102 

0£ 006 0506012 0৫1708171962 ০06 [31000 10079, ৪. 0118 

€0 09 171£1)]5% 02511:20. 02. ৮201005 2000701205. 

অবশেষে বহু বাদীহ্বাঁদ আবেদন-নিবেদন এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক 

তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৫৫, ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাঁশ হয়। আইনের 
প্রথম ও যষ্ঠ ধারাঁটি এই : 

4৯০ ৬ 01 1856, 7১750 2665 0015 1856 

[. 0 10091071955 ০02090০6650 96০০1 [3117009095 512211 

11702 18110 220. 006 15506 06. 20 5001) 108177985  917911 

১০ 1115816070265 65 05০ 15950 2) 0£ 006 01008) 10951136 

66 1065103515 10917750010 990:০0020 00 213001067 

রা 10915010, আ)০ 2৪ 0620 20 00০ 0006 ০0 80০1 109171980, ৃ 
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:&5 08900], 200 205 1100610:5051001 06 171170009 19৬ 

€০ 0১০ 50100:215 00 05100509185106, 

7. ডড1)866০: ৮0:93 501হ610, 061:6100010153 70616010069. 

0: 217695217001)9 1729020200০ 22227098206 2, [717১009০ 

০10916, 110 1385 1000 102212. 10:6510102515 177210120, 21:05:17 

010100 00 ০0175610566 ৪, ৪110 128170956, 91881] 19৬০ 00০ 981206 

6:0০, 1 5001591 721:60107060. 0109906 010, 06 10021701952 ০0: 

৪.1717000 100৮; 2170. 00 10027719.55 51081] 02 0:2019129. 

108110 00 055 £10000 096 5001 01:05, 02:5100019155 01 

21759017001) 26 11807011021016 00 002 ০852. 01 2, আ100/. 

ইয়ংবেঙগল দলের মুখপাত্ররা ও অন্যান্য ধারা বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের জন্য 
আবেদন করেছিলেন, তাদের আঁশ! পূর্ণ হল না। হৃদ সমিতি? (05 

95090190010 01 চ1121505 101 0১০ ০০৪] [10001052032] 06 721)821) 

তাদের দ্বিতীয় বাৎসরিক সভার রিপোর্টে এই বিষয়টি উল্লেখ করে মস্তব্য 
করেন :২২ 

[6 15, 2516 91000104106, 06100153101) 18, 00 01700160719615 

10 01550111055 76101751 15£150900] 1701 20 00121 10002 101 

250910119131776 00০ 21101 0 00210019650 0015 18100 ০৫ 

12156 20001520010, 41)21:2 16 15 509 112012 0102 01528650. 05 

17621250660. 09065. 1172 (01021010055 582006 0061:516015 16] 

1279220008 00611 ০0105150105 6086 10120050105 50010 60110 20. 

00 175 00012 €08000110 17121771956 4৯০ 11105 0086 001702120- 

[20195659. 05 00০ £550019.0012 020. 010০ 0০2০61৮6 10911966 £০6 

(০৫ 1856 ). 

আইন পাশ হবার পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রপ করে একটি কবিতা 

রচনা করেন: 

রান ধীমান, নীতি নির্্মাণকারক। 
ধার। সবে হতে চাল, বিধবাতারক ॥ 
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নতভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে । 
আইনবৃক্ষের ফল, ফলিবে কেমনে? 

 গোলে-মালে হবিবোল, গণ্ডগোল সার। 
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার ॥ 

বাক্যের অভাব নাই, বদনভাগ্ারে। 

যত আসে তত বলে, কে দূধিবে কারে? 
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞ। কোথায় ? 

কিছুই না হতে পারে, মুখের কথায় ॥ 
মিছা-মিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাঁল হরা। 
মুখে বলা বল। নয়, কাজে করা করা ॥ 

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকে কেউ । 
সীম! ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥ 

সাগর যগ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন। 
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥ 
নচেৎ না দেখি কোন, সম্ভাবনা আর। 

অকারণে হই হুই, উপহাস সার ॥ 
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে। 

যাবে যাবে যায় শত্রু, যাক পরে পরে ॥ 

তখন এব্ধূপ কবে, হলে ব্যতিক্রম । 

ফাটায পড়েছে কলা, গোবিন্দীয় নম ॥ 

গ্রপ্ত-কবির ইঙ্গিতট লক্ষ্য করার মতন। বাঁঙালীচরিত্রের বাঁক্যবিলাসিতাকে 

ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছেন যে কেবল কথাই সার হবে; কাঁজ হবে না৷ কিছু। 
“মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা কর1।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের 
দুঢ়ত৷ সম্বন্ধে তার পরিষাঁর ধারণা ছিল। তাই তিনি “সীম! ছেড়ে নাহি 
খ্যালে সাগরের ঢেউ» এই কথা বলে, বিষ্ভাাগরকে লক্ষ্য করেই মন্তব্য 

করেছেন,-“সাগর যদ্চপি করে শীযাঁর লঙ্ঘন, তবে বুঝি হতে পাঁরে 

ঘটন?। | | 



৮৮ সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (২) 

সাগরের ঢেউ সীমা লঙ্ঘন না করলেও, বিদ্যাসাগর কথার সীমা লঙ্ঘন করে 
কাজে বিধবাঁবিবাহ ঘটালেন। “মুখে বলা বলা নয়, কাজে কর! করা+_ 
গুপ্ত-কবির এই ব্যঙ্গোক্তির জবাব দিতে তিনি এগিয়ে এলেন। সাহস 

কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায়? কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়"_ 
গুপ্ত-কবির এই অভিযোগ ষে মিথ্যা নয়, বিদ্যাসাগর তা জানতেন । 

প্রতিজ্ঞা তার পর্বতের মতন অটল ছিল, এবং সংসাহসেরও অভাঁব ছিল না। 

জুলাই মাসে আইন পাশ হবার পর ছ*মাসের মধ্যে তিনি উদ্যোগী হয়ে, 
কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায়, প্রথম বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করেন। 

বিধিসম্মত প্রথম বিধবাবিবাহের পাত্র হলেন খাঁটুরা গ্রামনিবাপী বিখ্যাত 
কথক রাঁমধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব । শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের 

কৃতী ছাত্র ছিলেন, এবং ১৮৫৫ সাল পর্ধস্ত সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর 
অধ্যাপনা করে পরে মুখিদাবাদের জজ-পপ্তিত নিযুক্ত হন। বিধবাবিবাহের 
প্রথম পাত্রী হলেন বর্ধমান জেলার পলাশভাঙ্গানিবাসী ব্রন্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 
দশ বছরের বিধবা কন্তাঁ কাঁলীমতী দেবী । বিবাহের দিন স্থির হয় 
৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬, শকাব্দ ১৭৭৮, সন ১২৬৩, ২৩ অগ্রহায়ণ। বাংলার ও 

ভারতের সমাজসংস্কীরের ইতিহাসে এই দিনটি চিরস্মরণীয়। “সংবাদপ্রভাকর: 
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লেখেন ধে ১৫ অগ্রহায়ণ বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, কিন্ত নান! 
বাধাবিপত্তিতে ভয় পেয়ে শ্রীশচন্্র মনস্থির করতে পারেননি । ২৭ নবেম্বর 
১৮৫৬ ইংরেজী “ইংলিশম্যাঁন” পত্রিকায় তাই নিয়ে বিদ্রপ কর! হয়েছিল । 
কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্ঠ শ্রীশচন্দ্র মানসিক ছিধাছন্দ কাঁটিয়ে উঠে বিধবা" 

বিবাহের সিদ্ধান্ত করেন। 

বিবাহের দিন স্বভাবতই কলকাতা শহরে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার 

হয়েছিল, এবং কৌতুহলের বশবতী হয়ে বহু লোক বিবাহস্থানে উপস্থিত 

হয়েছিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠান হয়েছিল রাঁজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের ১২নং 
স্থকিয়। স্ত্রীটের বাঁড়িতে। “তত্ববোধিনী পত্রিকা” লেখেন যে এই বিবাহের 

জন্য, প্রায় ৮০০ নিমন্ত্রপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। অধ্যাঁপক-ভট্টাচার্ধদের জন্য 
স্বতন্ত্র নিমন্্রপত্র সংস্কত কবিতাঁয় রচনা করা হয়েছিল। পত্র দুখানি এই : 

শ্রী লক্ষমীমণি দেব্যাঁঃ সবিনয় নিবেদনং | ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার 

বিধব! কন্যার শ্তভবিবাহ হইবেক মহাশয়ের অশ্ুগ্রহ পূর্বক কলিকাতার 
অস্তঃপাঁতী সিমুলিয়ার স্থকেশগ্্রাটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া 
শুভকর্শ সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্ধার নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ 
২১ অগ্রহায়ণ শকাব্াঃ ১৭৭৮ । | 

অধ্যাপক-ভট্রাচার্ধদের জন্য রচিত সংস্কৃত নিমন্ত্রণপত্রটি এই : 

অস্ত্যে ভৌমে নিশাস্তে বিলসতি নিতরাঁং 

পদ্মিনীপ্রাণকান্তে 

্বাহাঁকান্তে ক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে 

শান্ত্মার্গাহসারী | 
ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিনয়নবিধিভর্তৃহীনাত্বজায়াঃ। 
পূর্য্োবধ্যা্যবিজ্রিহ সদসি গতৈষ্শৎ্কৃপাপারতন্থ্যাৎ ॥ 

অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় যা৷ প্রকাশিত 
হয়েছিল তা এই: 

নিন ও কারুর নরলান্ননর নু 
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_নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বামগোঁপাঁল ঘোষ, বাবু বমাপ্রসাঁদ রায়, 
বাবু দিগন্বর মিত্র, বাবু প্যারীাদ মিত্র, বাবু নৃসিংহচন্ত্র বন্থ, বাবু 
কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত 

হইয়াঁছিলেন বটে, কিন্ত তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদণি 
লোঁক সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোকলমারোহে 

রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়! 
জনতা নিবারণ করেন, রাজ্রি অন্ুমাঁন ১১ ঘটিকাঁকালে বর বাহাঁছর 

শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাঁদরপূর্বক তাহাকে 
গ্রহণ করেন, ছুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়। 

প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচাধ্য ও রামগতি 

প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপ্নৃস্থিত 
থাকিয়া গোল করিয়! হাঁট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য 

হয় নাই। 

বিবাঁহ সময়ে বর বাহাদুর আঁসনোপবিষ্ট হইলে উভয়পক্ষের পুরোহিতের! 
বিবাহমন্ত্র পাঁঠ করেন, তাহার কিছুই রূপাস্তর করেন নাই, লক্ষ্ীমণি 

কন্তাদ্দান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর প্্্ী- 
আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথাহুসারে “ছার্ষষ্ঠী ঝাঁটাকে* 

প্রণাম করেন, ও স্ত্রী-আচীরস্থলে উলু উলু ধ্বনী নাঁকমলা, কাঁনমল। 

“কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁদলেম, হাঁতে দিলাম মাকু একবার 

ভ্যা করত. বাপু” রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও 
করিয়াছিলেন। | 

এইক্ূপে উদ্বাহ নির্বাহ হইলে আহারের ধৃম পড়িয়া যায়। প্রায় 
ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া! মো ভাঙ্গিয়া গোল করিয়। ঢোল 

_ পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের 

ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, ষাহা হউক, এই বিবাহে 
বাঁজকুষ্ণ বন্য্যোপাধ্যাঁয়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাঁগণও বিলক্ষণ 

আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশ্তুদ্ধ হইল, 
“যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা” মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ও তদনূসগে 

১৪ 
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বিধবার বিবাঁহসঙ্গিগণের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাহাদিগের 
সাধুবাদ করিয়াছেন। 

“নংবাদ প্রভাকর” বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন। অনুষ্ঠানের বিবরণের 

মধ্যে রঙ্গ-রসিকতার ভঙ্গি দেখেই তা বোঝা যাঁয়। বিবরণের শেষে আরও 

স্পষ্ট ভাষায় এই বিরোধিতার কথ! জানিয়ে “সংবাদ প্রভাকর” লেখেন : 

“পাঠিকগণ! আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু 
বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোনক্রমেই সর্ববানবনুন্দররূপে বাচ্য হইতে পাবে 
না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত 
হয় না এবং কন্যার খুড়া কিংবা ভ্রাত! ইত্যাদি কেহই তাহাঁকে পাত্রস্থ করেন 
নাই,*তাহার জননী চক্রাকার রূপাদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাঁত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার 
প্রত্যাশায় এতত্রপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন." ।*১ 

গুপ্ত-কবির বাণগুলি খুব তীক্ষ। এইজন্য পাঁচীলিকার দাশরথি রায় 
তাঁর বিধবাবিবাহ পালাগাঁনে লিখেছিলেন--“আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত অলগেয়ে, 

নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে, হাতুড়ে বৈছ্ধেতে যেমন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে 
বধি।” চিঠিপত্রও অনেক এই সময় বিরোধীপক্ষের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 

হয়েছিল। সবই প্রায় একস্থরে বীধা একরকমের চিঠি। যেমন জনৈক 
পত্রলেখক “সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় লিখেছিলেন : “সভায় দুই সহমত লোক 

উপস্থিত ছিল যথার্থ বটে কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ অনিমন্ত্রিত রঙদর্শক। 
ইহারা কেহই তথায় ভোজন করেন নাই এবং বিধবাঁবিবাহ বৈধ বলিয়া 
নাম স্বাক্ষরও করেন নাই; স্থতরাঁং ইহার্দিগকে তন্মতাঁবলম্বি বলা যাইতে 
পারে না। ইংরাজগণের বিধবা! অথবা সমাধিদর্শনে অনেক ক্রিয়াকলাপ 
বিশিষ্ট সন্ত্ান্ত হিন্দু গমন করিয়। থাকেন, অনেকে অগত্যা কসাইটোলার 
গোহত্যাঁও দর্শন করিয়! থাকেন, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের কোন দৌষ আইসে 
না ১.1” এইভাবে বিরুদ্ধবাদীর। তাদের পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়ে, অনেক- 
ক্ষেত্রে অশ্লীল ভাষায় পর্যন্ত, ব্যন্গবিদ্রপ ও প্রতিবাদ করতে থাকেন। 

» স্সংবাদ ভাক্কর', “তত্ববৌধিনী পত্রিকা", “অরুণোদয়' প্রভৃতি পত্রিক। 
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বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করে উদ্যোগীদ্দের উৎসাহ বর্ধন 

কলকাতায় প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের পরদিন পানিহাটি গ্রামে 
কুলীন কায়স্থবংশের হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুস্থদন 

ঘোষের সঙ্গে কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র মিত্রের ঘ্বাদশ- 
বর্ধাঁয়। একটি বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতাই কন্ঠাকে সম্প্রদানি 
করেন। ছু"দদিনে পর পর ছুটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের কথ। উল্লেখ করে 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা? সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :২ 

আমর। পরমাহলাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আঁমাদদিগের চির- 

বাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে .*'উল্লিখিত 
মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের 

সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্রপরিবারেরই 
অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসম্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম 

করিয়া উক্ত কর্ম সফীধা করিয়াছিলেন । উল্লিখিত পর্ধে এত লোকের 

সমারোহ হইয়াছিল, যে সকল লোকে হ্থন্দররূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত 

হয়েন নাই এবং কন্তা। সম্প্রদ্ানের বাটার নিকটস্থ রাজপথ শকটাদি দ্বারা 
পরিপুবিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্্ব্যবসায়ী অনেক ব্রাক্ষণ 
পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভকম্ম সম্পন্ন 

করাঁইয়াছিলেন। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গদেশের মধ্যে 
প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
কোন কোন ব্যক্তি মহাঁনন্দে পুলকিত হইয়া আঁহলাদসাগরে ভামিতেছেন 

এবং কোন কোন লৌক শোকেতে মুহমাঁন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতেছেন, কেহ ব। এই ঘটনাকে ব্বদেশের চির কল্যাণের কারণ 

জানিয়। ইহাঁর প্রযোজক ও প্রবর্তকদিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান 
করিতেছেন, কেহ ব। ইহাকে নিশ্চয় ভারতবর্ষের কলঙ্কন্বরূপ ও হিন্দু- 
ধর্মের উৎসেদের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্যোগ কর্তা ও উৎসাহ 
দাতাদিগকে নানাগ্রকার অশ্রীব্য কটুকাটব্য করিতেছেন। যে সকল 
জ্ঞানসম্পন্ন দেশহিতৈষি বুদ্ধিমান লোকে এই পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা 
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সম্পন্ন হইবার প্রতি বহু কাল হইতে লক্ষ্য করিয়। রহিয়াছিলেন, ধাহাঁবা 
_ এই শুভ-দিন উপস্থিত হইবার জন্ত প্রতিদিন দিন গণনা করিতেছিলেন, 

ধাহাবা এই আনন্দময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য দুরবলম্ষিনী 

আশাঁলতার মূলে নিয়ত যত্ববারি সেচন করিতেছিলেন, এবং ধাহাঁর' 
এই বিধবা বিবাহরূপ পুণ্য তরুকে স্ষেহাম্পিদ জন্মভূমিতে রোপণ করিবার 

জন্য নানীপ্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক ন্বদেশীয় 
অনেক বন্ধুবান্ধবের মানসক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই 

ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাঁদিগেরই মনে আনন্দের উদয় হইয়াছে... | 

যাঁরা নানাপ্রকারে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করছিলেন, তাদের লক্ষ্য 

কে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” যা মন্তব্য করেন তার মর্ম এই : বিরুদ্ধবাঁদীর! 
মনে করেন ষে কলিকাঁল ক্রমে ঘোর হওয়াতে ধর্মাচরণ লোপ পেতে আরস্ত 

করল, ধর্মশান্ত্রের বিধিনিষেধও লোকের কাছে অমান্য হয়ে উঠল এবং 

অধর্মের প্রাধান্য বাড়তে আরম্ভ করল। তার! 'তারম্বরে প্রচার করতে 

লাগলেন যে ভারতবর্ষ থেকে এইবার হিন্দুদের নাম একেবারে লোপ পেয়ে 

যাবে, এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্ু-সংস্কৃতির প্রাচীন এঁতিহগৌরব এইসব অধর্মা- 
চরণের জন্য শান ও কলঙ্কিত হবে। এদের মনোভাব এত বেশী রক্ষণশীল 

ষে শাস্্বচনের বাইরে যুক্তি, বিবেক ও বিচারবুদ্ধিকে এবা স্বীকার করেন 
না, এবং অন্ধ দ্েশাচার পালনে সমাজের সমূহ ক্ষতি হলেও তাঁকে পরম 
কল্যাণকর বলে বিশ্বাম করেন। “তত্ববোধিনী” লেখেন, ধর্মভিমানী 

মহাশয়ের কেন যে বিধবাবিবাহের কথা শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বোঝা! 

যায় না। আসলে ধর্মাধর্মের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই, কেবল দেশাচারের 
প্রতিই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। “কিন্ত ধাহার! বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে 
অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধন্মপালক বলিয়া দত 

করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এইপ্রকার আনন্দের স্থলে তীহাদিগের দু:খিত 

হওয়া ও অনাহলাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকাঁলের 
পর শরীরের কোন চিররোগ আরোগ্য হইলে তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন 

,অদঙ্গত সেইকপ দেশপ্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উৎসেদ দেখিয়া খেদ 
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করা অন্তায়।” অবশেষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মীদের 
আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়ে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” লেখেন : 

এক্ষণে যে সকল অসামান্ত লোকের প্রষত্বে এই মহাব্যাপার সম্পন্ন 

হইয়াছে, যাহাঁদিগের উৎসাহে এই চিরবাঞ্ছিত স্থপ্রথা প্রচলিত 

হইয়াছে, তাহাঁদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুলা গুণের বিষয় বর্ণন 
ন। করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাঁকিতে পারা যায় না। এই মহৎ 

ব্যাপার যে ক'এক ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রস্নমতি মহাত্মীদিগের 

সমবেত চেষ্টা ছারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্ত 

তন্মধ্যে মহীমান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
গুণ আমর জীবন সত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাহার অদ্ধি্তীয় 

নাম এই অসাধারণ কীন্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাঁকিবে। 
এই মহাব্যাপার সম্প্্ন করিবার জন্য তিনি যে পধ্যস্ত পরিশ্রম ও যে 
পর্যস্ত যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহ! আমরা শতবর্ষেও বর্ণন করিয়া 

শেষ করিতে পারিব না, তাহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা 
ও তুলনারহিত ধীশক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রতি 

প্রধান কারণ-..তিনি এই শুভ স্বল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা 

বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং 

কটুকাটব্য ও উপহাঁসাদির প্রতি ভ্রক্ষেপও করেন নাঁই..'তাহার 

ভূধরমম নিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন 
পর্বত উপর পতিত হইয়া আপনিই তোজোহীন হয়, শক্রগণের 
নিন্দাবাদ ও কটুবাঁক্য সকলও সেইরূপ তাহার উপর পতিত হইয়া 

আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে । | 

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ব্যাপারে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” বিদ্যাসাগরের 
চারিত্রিক দৃঢ়তাঁর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা আঁদৌ অতিরঞ্জিত নয়। নিন্বাকে 
সত্যই বিদ্যাসাগর নিন্দা মনে করেননি, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেননি 

এবং প্রতিবাদীদের কোন কটুবাক্যে কর্ণপাতও করেননি । চতুর্দিক থেকে 
বধিত কটুক্তির মধ্যে তিনি “ভূধরসম নিশ্চল' হয়ে অবিচলিত চিত্তে তার 
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সন্কর কার্ধে পরিণত করেছেন, কথা ও কাঁজের মধ্যে কোন ব্যবধান রাখেননি । 

কেবল কটুবাক্য বর্ষণ করেই প্রতিবাঁদীর! ক্ষান্ত হননি । হিন্দুসমাঁজের ধনিক 
নেতাঁর৷ তাদের আশ্রিত ছবৃতদের দিয়ে তাকে নানাভাবে নিধাতন করবার 
চেষ্টা করেছেন, এমনকি তাঁরা তাঁর প্রাণসংহারেও চক্রীস্ত করেছিলেন 

শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে “হিতবাদী” পত্রিকায় ডাক্তার অমুল্যচরণ বন পরে 
লিখেছিলেন এ 

বিষ্াসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া 

তাহাকে ঘিবিয়া ফেলিত; কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত। 
কেহ কেহ তাহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় 

দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ লকলে ভ্রক্ষেপও করিতেন না। একদ্রিন 
শুনিলেন, মারিবাঁর চেষ্টা হইতেছে । কলিকাতায় কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য 

ব্যক্তি বিচ্ভাসাগরকে মরিবাঁর জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন । ছুবৃত্তেরা 

প্রভুর আজ্ঞ। পালনের অবসর প্রতীক্ষা! করিতেছে । বিগ্যাসাগর কিছুমাত্র 
ভীত ব| বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও 

পারিষদগণে পরবিবৃত হইয়! প্রহরীরক্ষিত অষ্রালিকায় বিদ্যাসাগরের 
ভবিহ্যৎ্প্রহারের কাল্পনিক স্থখ উপভোগ করিতেছিলেন, বিদ্যাসাগর 

একবাবে সেইখাঁনে গিয়া উপনীত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র 

সকলেই অপ্রস্তত ও নির্বাক হইয়া! পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে 
একজন পারিষদ বিদ্যাাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোকপরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মাবিবার 

জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিন্ত্। পরিত্যাগ করিয়া 

আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে। তাই আমি ভাবিলাম, 

তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্তক কি; আমি নিজেই যাই । এখন 

আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর 
পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মন্তক অবনত করিলেন । 

এই সময় শোনা যায় বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাঁস তাঁর পুত্রের রক্ষণা- 
(বেক্ষণের জন্য বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমস্ত নামে এক জেলে-সর্দারকে কলকাতায় 
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পাঠিয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কোথাও যেতেন তখন পথে 
শ্রীমস্ত সর্বদাই থাঁকত। বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান খন কার্ষক্ষেত্রে আর্ত 
হল সেই সময় একদিন প্রায় মধ্যরাত্রে সংস্কৃত কলেজ থেকে বাসায় 

ফেরবাঁর সময় তিনি দেখলেন ঠন্ঠনিয়ার কালীতলায় কয়েকজন ছুবৃত্ত দল 

বেধে আক্রমণ করার জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি 
একেবাঁরেই বিচলিত হলেন না, গলা ঝাঁড়। দিয়ে শ্রীমস্তকে ডেকে বললেন-_ 

“কইরে ছিরে, সঙ্গে আছি তো?” ছূর্দীস্ত লাঠিয়াল সর্দার শ্রীমস্ত লাঠিসহই 
তাঁর পশ্চাদন্ুগমন করছিল। সে উত্তর দিল, “চল তুমি, আমি ঠিক তৈরী 
আছি।” ব্যাপার দেখে ছৃবৃত্তরা বুঝল, বিদ্যাসাগর অসাবধাঁনী নন, সম্পূর্ণ 

প্রশ্থত হয়েই তিনি পথে বেরিয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্ট সফল হল ন। 

এরকম আরও অনেক ঘটনাঁর সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে । কিন্ত 
সমাজের কোন মহাঁন আদর্শের সংগ্রামে বিরুদ্ধীচরণ করার জন্য যাঁর! 

গোঁপন চক্রাস্ত ও হীল্প গুণ্ডাঁমির আশ্রয় নেয়, তাঁরা যে কাপুরুষ এবং তাদের 

যে কোন নৈতিক চরিত্রবল নেই, একথা বিদ্যাসাগর ভালভাবেই জানতেন । 
তাই গ্ুণ্তার আস্ফালনকে কোনদিনই তিনি বীরের সংসাঁহস বলে মনে করে 

ভূল করেননি । তীর অজেয় চরিত্রবল দিয়ে তিনি প্রতিবাঁদীদের সমস্ত চক্রাস্ত 

ব্যর্থ করেছেন । 

১৮৫৬, ৭ ও ৯ ডিসেম্বর পর পর ছুটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানের পর 
প্রতিবাদীর৷ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে মুখের কথা, শান্্রবিচার ও 

ও কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ সরকারী আইনের স্তর থেকে নেমে এসে বিদ্যাসাগর 
বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আরও দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞ। নিয়ে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছেন । 
তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধ করা কঠিন । শত্রুপক্ষের কোন বাধাবিদ্বে ও চক্রান্তে 
তিনি যে এতটুকু. বিচলিত হবেন না, তা' তার শক্ররা বিলক্ষণ জানতেন। 
বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম হলেও, তাদের কাছ থেকে তিনি উৎসাহ 

পেয়েছিলেন যথেষ্ট । “তত্ববোধিনী পত্রিকার? প্রথম সম্পাদক, তার সহযোগী 
ও অন্রাগী বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত, এই সময় এলাহাবাদ থেকে একখানি পত্রে 

তাকে লেখেন : “আমি এখানে পদার্পণ করিয়াই বিধবাঁবিবাহের শুভ সমাচার 
প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইয়াছি। ভারতব্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে 
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এবিষয়ের নিমিত্ত আপনার নিকট ক্ৃতজ্ঞতাপাঁশে চিরকাল বদ্ধ রহিল। 

আমি যে এসময়ে তথায় থাঁকিয়! আপনাদ্িগের সহিত একত্র মনের উল্লাস 
প্রকাশ করিতে পাঁরিলাম না, আমার এ ছুঃখ কম্িন্ কালেও যাঁইবেক ন1। 

মাঘ মাসে কয়েকটি বিধবাবিবাহ হইবার সম্ভাবন| ছিল শুনিয়াছিলাম, তাহার 

কি হইয়াছে লিখিয়৷ বাধিত করিবেন ।” তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাঁবিবাহের 
ব্যবস্থা করেন রাজনারায়ণ বন্ু। এবিষয়ে তিনি তাঁর “আত্মচরিতে” 

লিখেছেন :9 

তৃতীয় বিধবাবিবাহ ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ আমার জেঠতুত ভাই 
দুর্গানারায়ণ বন্থু ও আমার সহোদর মদনমোহন বস্থ করেন। এই 

বিধবাবিবাহ দেওয়াতে আমার খুড়ামহাঁশয় বৌড়াল হইতে আমাকে 

লেখেন যে তোমার ঘাঁরা আমর! কায়স্থকুল হইতে বহিষ্কত হইলাম । 

দুর্গানারায়ণ বস্থ যখন বিধবাবিবাঁহ করিতে যাঁইতেছিলেন তখন গ্রামের 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজো তাহার পাক্কির ভিতর মুখ দিয়া বলিল, “দুর্গা তোর মনে 
এই ছিল, একেবারে মজালি ।” মেদ্দিনীপুরেও কম আন্দোলন হয় 

মাই। মেদিনীপুরের তদানীস্তন গবর্ণমেন্ট উকিল হরনারাঁয়ণ দত 
বলিয়াছিলেন যে “রাঁজনারায়ণ বাঁবু জানেন না যে তিনি বাঙ্গল! ঘরে 

বাস করেন।* ইহার অর্থ এই যে যখন তিনি বাঙ্গল৷ ঘরে বাঁস করেন 
তখন আমরা তাহা অনায়াসে পুড়াইয়। দিতে পারি । 

| আমি ও সেকেগড মাষ্টার উত্তরপাঁড়াবাঁসী বাবু যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, 
_ ধিনি পরে সংস্কৃত কলেজের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন, আমর। ছুইজনে 

একদিন নিকটস্থ জঙ্গলে গিয়! দুই মোট] লাঠী কাটিয়া লইয়া আসি। 

যদি দা! হয় সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। 

বোড়ালের লোকে বলিয়াছিল যে “রাজনারায়ণ বস্থ গ্রামে আইলে 
আমরা ইট মারিব।” তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম “তাহা হইলে 

আমি খুসী হইব, আমি বাঙ্গালীকে উদাসীন জাতি বলিয়৷ জানি। 
 এইকপ ঘটন। হইলে আমি স্থির করিব যে এক্ষণে তাহাদিগের বিধবা 

বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ যেমন প্রবল তেমনি বিধবাঁবিবাহ ঘখন ভাল 
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মনে করিবেন তখন উহার প্রতি তাহাদিগের অন্থরাগ এইরূপ প্রবল 
হইবে ।” মেদিনীপুর হইতে যখন কলিকাতায় আঁসিতাঁম তখন বাত্রি- 

কালে বোড়ালে যাইতাম এবং ভোর না হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়! 

আঁদিতাম। একবার বোঁড়ালে গিয়াছিলাম, শেষরাত্রে দেখি বাটার 

ভিতর হইতে কে একটা প্রদীপ হাতে করিয়া আসিতেছে । আমি 
বহির্বাটাতে শয়ন করিয্বাছিলাম। প্রদীপহস্ত ব্যক্তি যখন আমার 

মশারীর সম্মুখে আপিয়া বসিলেন তখন দেখিলাম যে মাতাঠাকুরাণী; 

তিনি বলিলেন “রাঁজনারায়ণ তোঁর মনে এই ছিল$* এই বলিয়া অনেক 
অনুযোগ করিতে লাগিলেন। এই বিধবাবিবাঁহ জন্য মাঁতাঠাকুরাঁণী 

ক্ষিগুপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবাঁবিবাহ সময়ে তিনি মথুরায় ছিন্রোন। 

তিনি সেই সময়ে বাঁটাতে থাকিলে আমার ছুই ভাইয়ের বিধবাবিবাঁহ 

দিতে পারিতাম না। এ সময়ে মহধি দ্েবেনজ্্রাথ ঠাকুরও পশ্চিমে 

ছিলেন। আমি তাহাকে বিধবাঁবিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি 

আমাকে লিখিয়াছিলেন যে “এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উখিত 
হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্ত “সাধু 
যাহার ইচ্ছ। ঈশ্বর তাহাঁর সহাঁয়।* “সাধু যাহার ইচ্ছা! ঈশ্বর তাহার 
সহায়” এই বাক্য এক্ষণে ত্রাঙ্ঘদিগের মধ্যে জনসাঁধারণবাক্য হইয়া 

পড়িয়াছে ; কিন্তু প্রথমে উল্লিখিত উপলক্ষ্যে শ্রীমৎ প্রধান আঁচার্ধ্য 

দ্বার! ব্যবহৃত হয়। 

“সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়” একথা তখনকার ্রাক্মদাধারণের 

মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত হয়েছিল বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিধবাঁবিবাহের 
সময় সর্বপ্রথম এই কথাটি ব্যবহার করেন। ঈশ্বর বলতে তিনি জগদীশ্বরের 
কথাই বলেছেন, যদিও তাঁৎকাঁলিক ইতিহাসের দিক থেকে আমাদের ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগরের ক্ষেত্রেও একথার তাৎপর্য প্রযোজ্য । বিধবাঁবিবাহের সাধু 
সংকল্প তখন ধারাই গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাদেরই সহায় হয়েছেন । 
রাজনারায়ণ বস্থকে বিধবাবিবাহে উদ্যোগী হতে দেখে, বিদ্যাসাগর তাকে 
লিখেছিলেন : 



বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৮ 

“আপনি অসাধারণ সাঁহসপূর্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত 
হইয়াঁছেন,-..আপনাকে স্মরণ হইলেই শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া 

থাকি; বস্তত আপনি অতি মহাত্বার কর্ম করিয়াছেন । এবিষয়ে প্রবৃত্ত 

হইয়। নানা প্রকারে আপনার মনে যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর 
কাহাঁকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।” 

বিধবাবিবাহের সমর্থক ও উৎসাহীদের যে কি প্রবল সামাজিক নির্যাতন 

সহ করতে হয়েছে তা রাজনারায়ণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বোঁঝা যাঁয়। 

সমাজ থেকে তাঁদের পরিবারকে সকলে প্রায় একঘরে করে দিয়েছিল। 

মেদিনীপুরের লোকে তার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দ্বেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। 

বৌড়াঁলের লোকজন বলেছিল যে তিনি গ্রামে এলে তাঁকে ইট-পাটকেল মারবে । 
ধারাঁই বিধবাঁবিবাহে উৎসাহী হতেন তীরাঁই এই ধরনের নাঁনারকম নির্যাতন 
ভোগ করতেন। এই ঘটনার প্রায় দশ-এগার বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী 
একটি বিধবাবিবাহ দিয়ে ষে নির্যাতন ভোঁগ করেছিলেন, তার বিবরণও 

তিনি তাঁর “আত্মচরিতে' লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পাত্রী মহাঁলক্ষ্মী, 

ঈশানচন্দ্র রায় নামে মেডিকাল কলেজের এক ছাত্রের বিধবা বৌন। এই 
বিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন :€ 

আমি শৈশবাঁবধি বিদ্যাসাগরের চেল ও বিধবাবিবাহের পক্ষ... 

বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট 

গেলাম। তিনি পূর্বব হইতেই ঈশানকে ও তাহাঁর ভগ্রীকে জানিতেন, 
এবং যতদুর স্মরণ হয় কিছু কিছু অর্থ সাহাঁষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। 

আমার মুখে মহাঁলক্ষীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ 

পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া! উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া 
বিবাহ দিবেন বলিলেন। বিবাহের দিন স্থির করিয়। প্রয় ছুই তিনজন 
ভত্রলোককে মাত্র নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহ দেওয়া হইল। বিগ্যাঁসাগর 
মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন, এবং আমার যতদুর স্মরণ হয়, 

_ কন্তাকে কিছু কিছু গহন! দিলেন। এই বিবাহের পরেই ভয়ানক 
নির্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাহাকে পরিত্যাগ 
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করিলেন-."তছুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা 
ভার। 

বিধবাবিবাহের আইন পাশ হবার পর ধারা বিধবাঁবিবাহে চে 

হতেন ও বিবাহ করতেন, তাঁদের সকলকেই ষে কি ভয়ানক সামাজিক নির্যাতন 

ভোগ করতে হত, রাজনারায়ণ বস্থ ও শিবনাঁথ শাস্ত্ীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার 
এই বিবরণের মধ্যে তার পরিচয় আছে। লক্ষণীয় হল, আঁইন পাঁশ হবাঁর 

পর ১৮৫৬-৫৭ সালের কয়েকটি বিধবাঁবিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 

উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়নি । ১৮৬৮ সালেও বিধবাবিবাহের ব্যাপারে তিনি 

নিজে যে কতখানি উত্মাঁহী ছিলেন তা! শিবনাথ শীঁস্ত্রীর পূর্বোক্ত বিবরণ 
থেকে বোবা যায়। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মহাঁলক্মীর বিবাহ দির্মিছিলেন, 
এবং তাঁর সমন্ত ব্যয় বহন করেছিলেন । প্রতিপক্ষের সামাজিক নির্যাতনে 
ও ছুর্্যবহাঁরে তিনি, মর্মীহত হলেও, বিচলিত হননি । হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ 

উকিল ছুর্গামোহন দাস তাঁর বিধবা বাঁলিকাঁবিমাতাঁর পুনবিবাঁহের জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করেও প্রথমে ব্যর্থ হন, এবং গভীর ছুঃখ প্রকাশ করে 

বিষ্ভাসাগর মহাঁশয়কে একখানি চিঠি লেখেন। বেদনা, সহামভূতি ও* সাস্বণ! 
জানিয়ে পত্রোত্তবে বিগ্ভালাগর লেখেন :* 

আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ আন্তরিক যত ও 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সক্কল্পিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত 

ঘটিয়াছে তাহাঁর সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়! কি পর্ধস্ত দুঃখিত হইয়াঁছি 
বলিয়৷ ব্যক্ত কবিবার নহে । এবিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও 

মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহ! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরিতেছি, এই ক্ষোভ 

ও মনস্তাঁপ মহসা আঁপনকাঁর অন্তঃকরণ হইতে দুর হইবার নহে। কিন্তু 
সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই নিয়ম। সদভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন 
হইয়া উঠে ন1। “শ্রেয়াংসি বন্ুবিপ্বানি, শুভকাধ্যের নানাবিস্ব । আমি যে 

অবধি এই বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম সর্বদা এই আশঙ্কা করিতাঁম, 
আপনকার অগ্রজের কর্ণগোঁচির হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়! যাইবেক। 
অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাঁহ! হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে 
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বলিয়া! একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা ও কত 
উদ্যোগ কর! যায় কিস্ত অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠে 

না। তাহার প্রধান কারণ এই যে যাহার্দের অভিপ্রায় সৎ ও 

প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা 
ও ব্যাঘাত জন্নাইবার লোক সহম্ত্র সহম্্। এমন অবস্থায় চেষ্ট। করিয়। 

যতদূর কৃতকাধ্য হইতে পার যায় তাহাঁতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে 
হয়। এই বিষয়ে সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা 
করিতাম এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব.-.আপনি যেরূপ 

বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোঁধে আর কেহই সাহস করিয়া 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত 
পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে।:.. 

বি্ভাসাগর তাঁর নিজের অন্তরের কথাই এই “চিঠির মধ্যে ব্যক্ত 
করেছেন। "শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহন্স 

সহত্”--এ সত্য তিনি তার নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 
যেরকম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেরকম তাঁর সমকালীন আর 

কোন ব্যক্তির করবার স্থযৌগ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি 

জানতেন, সমাজে ভাল কাজ করতে গেলে বাধা অনেক পেতে হয়। 

যে-কাজ যত বেশী ভাল, সেই কাঁজের বাঁধাও তত বেশী ও বিচিত্র। তাই 
নিজে কোন কাজে বিফল হলে যেমন তিনি নিরুৎসাহ হতেন না, 

তেমনি অন্তের ব্যর্থতাতেও সান্বণা ও উত্সাহ দিতেন। বিধবাবিবাছের 
ব্যাপারে একাজ তাঁকে সবচেয়ে বেশী করতে হয়েছিল । 

| ১৮৫৬-৫৭ সালে যখন বিধবাঁবিবাহের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে তুমুল 

আন্দোলন হচ্ছিল, এবং সেই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা, 
তখন কলকাতার কয়েক মাইল দূরে বারাকপুরে সিপাহী-বিদ্রোছের আগুন 
_ জলে” উঠল, এবং সার! ভারতব্যাপী ধীরে ধীরে সেই আগুন ছড়িয়ে 
পড়ল। সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান বাহা কারণ ছিল ধর্মীয় ৫61181993)। 
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ভীরু গৌড় সিপাহীদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে বন্দুকের টোটায় 

নিষিদ্ধ প্রাণীর চবি মিশিয়ে, এবং তা ফ্াঁতে কাটতে বাধ্য করে, ইংরেজরা 
তাদের ধর্মচ্যুত করার সংকল্প করেছে । আগে থেকেই খ্রীস্টান পাত্রীর! 
তাদের ধর্মাস্তরের অভিযানের ভিতর দিয়ে এই ধরনের সন্দেহ এদেশের 
সাধারণের মনে জাগিয়েছিলেন। তাঁর উপর নতুন ইংরেজীশিক্ষার নীতি, 

এবং সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজসংস্কারের আইনগুলি এই 
সন্দেহকে ক্রমে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করতে সাহাঁধ্য করেছিল। রক্ষণশীল 

ধর্মপ্রচারকেরা সন্দেহের এই ধুমায়িত বহিতে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন সবচেয়ে 

বেশী। বিধবাঁবিবাহের আন্দোলন ও অনুষ্ঠান এই অপপ্রচারের পথ আরও 

বেশী প্রশস্ত করেছিল । স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পুমবিবাঁহের প্রথ! 
এদেশের হিন্দুধর্মসম্মত প্রথা! নয়, বিধর্মী খ্ীন্টানদের প্রথা, একথা ধর্মঙ্গীড়ার। 
উচ্চকণে প্রচার করেছিলেন । এই সময় টোটার চবি সিপাহীদের মধ্যে বারুদে 
অগ্নিসংযোগ করেছিল মাত্র । মেজর-জেনারেল টাকার (নু, 2, 0০1) 

সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম কারণ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :" 

[0172 17901555 £21012115 2170 00০ 1020152 210005 21 021:0- 

০0121, 17252 02010 1202100]% 56:01351% 12010159960 100৬৬21 

00০5 ০21706 05 1 ৮7100) 002 1099 00296 16 9.5 1176518950. 6০ 

91016 00611 1511510105 200 69 10810 00০ জোটে 0015521656০ 

(0101156191)1, ..৮0000 12০2100 158151901010 50 50100721805 615 

18010 017. 0012500175 11701092615 00101760620. 16 00০ 1261- 

10055, 210. 006০ 1:21151017) 0: 0১০17810555, 008০0061 0) 005 

ভয1)0159912 017817£95 11000900090 11760 0002 55562] 06 1220০ 

60008901020 17) 13০17591..-100852 10522 20015 90961016100 6০ 

0192052 0১০ 9219055 101 03০ 1০০21900920. 06 06 50:0178956 

1170101:559510125 90156 00 001 10812. মা 

সৈয়দ আহমদও নিপাহী-বিজোহের কারণ বিপ্লেষণ করে এই একই 
কথ বলেছিলেন :₹৮ 
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71521519500 290106 0026 21] 0215009, 718০0821: 10061118201) 

01: 16701217)0 1251১2062012 01 09002157156, 109112%9৫ 020 006 

(05০10177610 আ৪.5 1:28115 2130. 51170521015 02511009 0৫ 17621621- 
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স্বভাবতঃই সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে বিধবাবিবাঁহের সমর্থকর। কিছুদিনের 

জন্য তাঁদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন । সেই সুযোগে 
বিপক্ষদল এক গুজব রটাতে থাকেন যে হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করে বিধবা 

বিবাহ আইন পাঁশ করার ফলে ইংরেজর! মহাঁবিপদের সম্মুখীন হয়েছেন ; 

সিপাহীর! ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুধর্মের 
সুপ্ত শক্তি বিধমীদের স্বেচ্ছাচারিতায় জাগ্রত হয়েছে। রক্ষণশীলদের এই 
অপপ্রচারের ফলে প্রবল উত্তেজন৷ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, এবং সেই 

সংক্কারবিরোধী উত্তেজনার জোয়ারের বিরুদ্ধে দীড়িয়ে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা 
করাও তখন দুরূহ হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে 

প্রায় একবছর তাঁই বিধবাবিবাহের কোন অনুষ্ঠান কোথাও হয়নি। 
১৮৫৭ সালের নবেম্বর-ভিসেম্বর মাঁসে, সামাজিক অবস্থা কিছুটা শাস্ত হলে, 

আবার কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। “তত্ববোধিনী পত্রিকাঃ এই 
বিবাহের কথ! উল্লেখ করে লেখেন :৯ 

গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অ্রয়োবিংশ দিবসে এই শুভকর্মের 

অনুষ্ঠানারস্ত হইয়। ক্রমে ক্রমে ত্রান্ষণ ও কায়স্থ জাতীয় কত্রকটা 
বিধবার বিবাহ ব্যাঁপাঁর সম্পন্ন হয়। তৎ্পরে কয়েক মাস আর বিবাহ 
হয় মাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং 
সর্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ফে বিধবাবিবাহের আইন 
রহিত হইয়া! গিয়াছে, আর বিধবার বিবাহ হুইবেক না । কিন্ত 

7. এ মিঙ্ধাস্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমলক এবং এ প্রচার চেষ্টা ষে কেবল 
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বিদ্বেষমূলক, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন 
নাই। গত অগ্রহীয়ণের অষ্টাবিংশ দিবসে কলিকাতা৷ রাজধানীতে 

একটা বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই তাহার দেদীপ্য প্রমাঁণ। 
ধাহাঁরা এতদিন লোকের নিকট এই অলীক কথা যথার্থ বলিয়া 

প্রচার করিয়া আমোদ ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছেন, এক্ষণে 

তাহাদিগকে বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইতে হইবেক। 

প্রথমে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বিধবাবিবাঁহের অনুষ্ঠান বিশেষ হয়নি, কলকাত! 
শহরের মধ্যেই তা কেন্দ্রীভূত ছিল। ধীরে ধীরে কলকাঁত। শহরের বাইরে 
গ্রামাঞ্চলে ছুই একটি করে বিধবাবিবাহ ঘটতে লাঁগল। “তত্ববোধিনী পত্রিকা; 

লিখলেন :১০ 

কি আহ্লাদের বিষয়, গত ১২ ও ২৮ আধা হুগলি জিলার 

অন্তঃপাতী বাঁমজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে ছুইটি বিধবাবিবাহ 
সম্পন্ন হইয়া! গিয়ছে। ইতিপূর্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে 

পাঁচটা বিধবার উদ্ধাহ ব্যাপার নির্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমত 
বিধবাবিবাহের এই স্থত্রপাত হইল। অনেকে মনে করিতেন, যদিও 
কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এবিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিস্তু পল্লীগ্রামে 

সহসা হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ 

লোঁক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের কুলংস্কার 

বিমোঁ৯ন হইয়াছে । এমত স্থলে এপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত 

হওয়ার অধিক সম্ভীবনা। পল্ীগ্রামের অধিকাংশ লৌকই অগ্াপি 
অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে 

নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এন্সপ ব্যাপার হিতকর বলিয়া বোধ 

হওয়াই অসম্ভব। এই কথ। অতি যথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান 

হয় বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ববক পধ্যালোচন! করিয়া দেখিলে 
ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এক্ষণে এতন্লগরে অনেকেই 

সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা 
সম্যক ফলোপদায়িনী হইয়া উঠে নাই। এ শিক্ষার এইমাত্র ফল 
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লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্যাবোধে 

পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন 

করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা 

প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ঘাঁয় না, 
অকিঞ্চিংকর আচাঁর ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, 
যদ্দি এতদ্দেশীয় স্রশিক্ষিতেরা৷ সাহস দেশহিতৈষিত। প্রভৃতি সদ্গুণের 
অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি 

হইত বলা যায় না। 

তত্ববোধিনী পত্রিকা” এখানে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের যে 

চাক্িত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তা অনেকখাঁনি সত্য । ইংরেজী 
শিক্ষার ফলে তারা কেবল ইংরেজদের বাইরের আচাঁর-ব্যবহাঁর অন্থকরণ 

করতে শিখেছেন, কিন্ত তাদের জাতীয় চরিত্রের সদপগুণগুলি আপন করে 

নিতে পারেননি । সেইজন্য কলকাতা শহরে শিক্ষিতৈর সংখ্যা বেশী হলেও, 
সমাঁজসংস্কার আন্দোলনের প্রত্যাশিত সফল সেখানে ফলেনি। পাঁশ্চাত্য- 
শিক্ষার ফলে তাদের মন যতখানি যুক্তিপ্রবণ ও কুসংস্কারমুক্ত হওয়া উচিত 
ছিল তা হয়নি। এই অবস্থায় বিধবাবিবাহের মতন সংস্কারকর্ষের সাফল্য 

শহরের শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও প্রায় স্থদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে উঠেছিল । 
এদিকে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের খণের বোঝা দিন-দিন বেড়ে যাচ্ছিল। 

তাঁর কাঁরণ, অধিকাঁশ বিধবাঁবিবাহের ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করার 

দায়িত্ব নিতেন । কলকাতার প্রথম ছুটি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তার সহোদর 

শভ়ুচন্দ্র লিখেছেন, “ইহাতে অগ্রজ মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়।” প্রায় 
প্রত্যেক বিবাহেই এইভাবে তিনি অর্থব্যয় করতেন। ১৮৬৮ সালেও দেখা 
যায়, শিবনাথ শান্্ীর উদযোগে যে বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তাঁতে তিনি 
অনুষ্ঠানের খরচপত্র তো দিয়েছিলেনই, কন্তাটিকে কিছু গহনাগাঁটি দিতেও 
কার্পণ্য করেননি । কেবল নমঃ-নমঃ করে কোঁন বিধবার বিবাহের দায় 
সারতে তার মন উঠত না। যোলকলায় পূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্যই তাঁর আগ্রহ 

শাকত বেশী, কারণ সব সময়েই বিধব! পাত্রীটির জন্য তিনি বেদনা বোধ 
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করতেন, এবং মনে মনে হয়ত ভাবতেন যে, যে-কোন প্রকারে বিবাহ 
দিলে পাত্রী মনে ব্যাথা পেতে পারে। বিধবা বলে তার বিবাহের 
আহুষ্ঠানিক আক্বোজনের অভাব ঘটল, পাত্রীর মনে এই ভূল ধারণার স্ষ্টি 

না হয়, বিগ্যাসাগর মহাশয় সেই কথাই চিন্তা করতেন সবচেয়ে বেশী। 

এই মাঁনবতাবোধের জন্যই তিনি ষথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যাতে কোন 

বিধবাবিবাহের অহ্ষ্ঠটানের কোন ত্রুটি না হয়। সেইজন্য অর্থব্যয়ও তার 
যথেষ্ট হত। বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকদের কাছ থেকে তিনি বিবাহের ব্যয়- 
সংকুলানের জন্ত কিছু-কিছু করে অর্থ সংগ্রহ করতেন । কেউ কেউ তাঁকে 
প্রতিমাসে অর্থসাহাঁধ্য করতেন, আবার এককালীন টাকাও দিতেন 
অনেকে । অন্তত এই ধরনের অর্থসাহাষ্যের প্রতিশ্রতি তিনি অস্ভেকের 
কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেই প্রতিশ্রুতি তাদের অনেকের 

পক্ষেই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে বিগ্যাসাঁগর মোটা খণের দায়ে জড়িয়ে 
পড়েছিলেন । বিধবাবিরাঁহের অধিকাংশ ব্যয়ভার তাকে নিজেকেই বহন 
করতে হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুদের খণ পরিশোধের তাগিদে তিনি 

রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ডাক্তার হূর্গান্তরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্থরেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) তাকে খণ শোধের 

তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলে, তিনি ষে উত্তর দেন তা। এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । পঞ্রোত্তরে বিদ্যাসীগর লেখেন :১১ 

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা করিয়া দেখিলাম কিন্ত তোঁমার 
কাগজ খোলাসা করিয়! দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। স্থতরাং 
সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। 

তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার 
কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে লইয়়াছিলাম, 

কেবল তোমার নিকট নহে অন্তান্য লৌকের নিকট হইতেও লইয়াছি। 
_এনকল কাগজ এই ভরসাম় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় 
ব্যক্তিরা যে সাহাধ্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন তন্বারা অনায়াসে 
_ পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই 
১৫ 
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_ অঙ্গীকৃত সাহাব্যদানে পরান্মুখ হইক্সাছেন। উত্তরোত্তর এবিষয়ের 

ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্ত আঁয় ক্রমে খর্ব হইয়া উঠিয়াছে, স্থৃতরাৎ 
আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া! পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার 

_.. প্রতিপালন করিলে আমাকে এক্সপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ 
মাসিক কেহ এককালীন কেহ বা উভয় এইব্প নিয়মে অনেকে দিতে 

স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা 
তাহা না করিয়াও দিতেছেন না। অন্তান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও 

মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককাঁলীনের অর্ধযাত্র 

_.,. দিয়াছ অবশিষ্টার্ধ এপর্যাস্ত দাও নাই এবং কিছু দিন 'হইল মাসিক দাঁন 

. ধরহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্বতা হইয়া আসিয়াছে 

কিন্ত ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়। উতিয়াছে, স্থতরাং এই বিষয় 
উপলক্ষে যে খণ হইয়াছে তাহার সহসা! পরিশোঁধ কর! কঠিন হইয়া 

পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি এই খণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা 
দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পাঁরি, অবশেষে আপন 

* সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে 

পারিলাম না এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের 

লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ধে জানিলে আমি কখনই 
বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাঁম না। তৎকাঁলে সকলে যেরূপ 

উৎসাহ প্রর্দান করিয়াছিলেন তাহাঁতেই আমি সাহস করিয়া এবিষয়ে 

_.. প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পধ্যস্ত করিয়। ক্ষাস্ত 

থাঁকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস 
করিয়। ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহাষ্য করা দূরে থাকুক, 
(কেহ কুলিয়াও এবিঘয়ের সংবাদ জয়েন না... 

এই পরজখানির মধ্যে বে গীর নৈরা ও বিরতির থর কুট উ উঠেছে তা 
সাই খুব করুণ। বিরোধীদলের নানারকমের হীন অপপ্রচারে তিনি 
জর্জরিত হয় গেছেন। তার উপর পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও লমর্থকগোঠীর 
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মধ্যে হীরা নৈতিক ও আঁধিক সাহাষ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত 

করেছিলেন, তারা একে-একে সময় ও হৃষোগ বুঝে, এবং নিজেদের কোন 

জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখে, তীর সংশ্রধ ত্যাগ করেছিলেন। 

তার জন্য তিনি যে কতখানি আধিক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন 

ত৷ বন্ধু ছুর্গাচরণের কাছে চিঠিতে তিনি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন । 

এমনকি ছুর্গাচরণবাবুকেও তিনি রেহাই দেননি। বন্ধু হলেও এবং পাওনা! 
টাকার তাগিদ দেওয়া! সত্বেও, তিনি স্পষ্টভাষায় তাঁকে লিখেছিলেন, “অন্যান্য 

ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহাষ্যদান স্বাক্ষর কর। 
এককালীনের অর্মাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্ঘ এ পধ্যস্ত দেও নাই, এবং কিছুদিন 
হইল মাসিক দীন রহিত করিয়াছ।” তারপর গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি 
বলেছেন যে দেশের লোক “এত অসার ও অপদার্থ জানলে তিনি 

বিধবাঁবিবাহের ব্যাপারে এইভাবে অগ্রসর হতেন নী, বিবাহের আইন প্রচার 

পর্বস্ত এগিয়েই ক্ষান্ত হুতিন। অবশেষে বলেছেন যে €দেশহিতৈধী” ও 
'সৎকন্মোৎসাহী” মহাঁশয়দের কথায় বিশ্বাস করে ধনেপ্রাণে মার! পড়িলাম।” 

খণ পরিশোধের কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় সরকারী 

চাকরি করবেন মনস্থ করেছিলেন, এবং ছোটলাট সিসিল বিভনের € 05০11 
880) সঙ্গে এবিষয়ে তার কিছুকাল আলাপ-আলোচনা হয়েছিল । 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত চাকরি করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। ছুর্গাচরণ 
বাবুকে তিনি লিখেছিলেন, “অন্য উপায়ে তাহ! না! করিতে পারি, অবশেষে 
আপন সর্ধন্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।” 
তাই তিনি করেছিলেন, নিজের লেখা বইপত্রের আয় থেকে বিধবাবিবাহের 

খণ শোঁধ করেছিলেন । | 

কেবল যে তার গার রা 
বিধবাবিবাহ করেছেন তাঁদের মধ্যেও প্রবঞ্চকের সংখ্যা কম ছিল না। তার, 

সাহাধ্য নিয়ে ধার! বিধবাবিবাহ করেছেন, দেখা গেছে তাদের অনেকেই 
বিধবাবিবাহ উপলক্ষ করে বহুবিবাহ করেছেন মাত্র । অর্থাৎ, একাধিক 
বিবাহ করার লৌভে অনেকে লুকিয়ে বিধবাবিবাহ করতে রাজী হতেন, এবং 
তার জন্ত যথাসাধ্য আধিক সাহাষ্যও নিতেন বিষ্ভাসাগরের কাছ থেকে ॥ 
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টিককিনিাারেরাটা দিনার জিন দির 
অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে সই করিয়ে নিতেন। এই অঙ্গীকারপত্ে পাত্রীকে 

সম্বোধন করে পাত্র লিখে. দিতেন : 

বিধবাবিবাহ শান্ত্রসম্মত ও আইনসঙ্গত কর্ম জানিয়৷ আমি স্বেচ্ছা 

পূর্বক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণি গ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি 
আমরা! পরস্পর দাম্পত্য সন্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার 
পত্বী হইলে, আমি তোমার পতি হইলাম। আমি ধর্প্রমাণ প্রতিজ্ঞা 

করিতেছি, আমি প্ররুতরূপে পতিধর্শ পালন করিব, অর্থাৎ তোমার 
যাবজ্জীবন সাধ্যাহুসারে হুথে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব । তোমার প্রতি কখনও 

, অযত্ব ও অনাঁদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাঁও অক্ীকাঁর করিতেছি, 

তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না । যদি দুর্ববদ্ধির অধীন 

বা! অন্তদীয় অসৎ পরামর্শের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কাঁরণবশতঃ 
তোমাঁর জীবদ্দশায় ভা্ধ্যাস্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে 
আধিবেদনিকম্বরূপ এক সহশ্র টাকা দিব। আর ষদ্দি আমি পুনরায় 
বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত 
হইয়া! আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে 
থাকিতে পারিবে । তোমার গ্রাসাচ্ছাঁদনাদি ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত আমি 

তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০ টাঁকা করিয়। দিব। 

"আমি অবর্তমানে তুমি ও তোমার পুত্রকন্তাঁরা প্রচলিত শাস্ত্াহ্সারে 
আমার পৈতৃক ও স্বাজ্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে 
তাহাঁতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আঁর যদি আমি তোমাকে 
বা তোমার পুত্রকন্তাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ 

পত্রাদির দ্বারাই আমার বিষয়ের অন্যকোন ব্যবস্থা করি, তাহ! বাঁতিল 
ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ববক, সুস্থ শরীরে ও শ্বচ্ছন্দমনে 
এই এক্রারপত্র লিখিয়। দিলাম । 

একটাকার স্ট্যাম্প কাগজে এই চুক্তিপত্র লেখা হত এবং তাতে 
চারজন সম্্রান্ত লোকের দ্বাক্ষর থাকত। বিধবাঁবিবাহ্ আইনপাশের সময় 
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রসিকরুফণ মল্পিক, রাধানাথ শিকদার, প্যাঁরীটাদ মিত্র প্রমুখ চারার 
মুখপাত্ররা, এবং কৈলাসচন্ত্র দত্ত ও তার আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীরা 
বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের যে প্রস্তাব করেছিলেন, তা যে কতখানি তাদের 

দূরদশিতার পরিচায়ক তা বিষ্ভামাগর নিজেও মনে হয় বিধবাবিবাহের 
অভিজ্ঞতা থেকে পরে বুঝতে পেরেছিলেন | বিধবাবিবাঁছের সাফল্যের 

জন্য যে অঙ্গীকারপত্র রচন। করতে তিনি নিজে বাধ্য হয়েছিলেন, ইয়ংবেগল 
দলের প্রস্তাবিত রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে, অথবা ১৮৭২ সালের ৩ আইনের 
€ ০11 71810095০ 4১০০) সঙ্গে তার মূল ভাবগত বিশেষ কোন পার্থক্য 

ছিল না। এমন কি, স্বামীর আচরণে অসন্তুষ্ট হলে বিবাহিতা স্ত্রী 

'স্থানাস্তরে থাকতে পারবে, তার রচিত চুক্তিপত্রের এই উক্তির মুধ্যে 
“বিবাহবিচ্ছেদের, (101০:০5 ) পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে দেখা যায়। 

বিবাহের রেজিস্ট্েশনে বা লিখিত চুক্তিবদ্ধতায় তাঁর কোন আপত্তি ছিল 
বলে মনে হয় না। তার হুচ্ছ৷ ছিল, হিন্দুশাস্্রম্মত অনুষ্ঠানটিকে যতদূর সম্ভব 
বজায় রেখে, বিবাহবন্ধনকে আধুনিক চুক্তির শর্তে আবদ্ধ করা। তিনি 
পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকা পর্যস্ত 
'বিধবাবিবাহের সামাজিক সার্কতা৷ বিশেষ থাঁকবে না, এবং বিধবাঁবিবাহের 
স্থযোগ নিয়ে কাপুরুষ প্রবঞ্চকরা৷ বহুবিবাহ করবেন। “সিবিল ম্যারেজ 
আ্যাক্টে' বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন, এবং 
সেকথা অনেকের কাঁছে প্রকীশও করেছিলেন।১ৎ শেষজীবনে, ৩ আঁইন 
সংশোধন করে হিন্দু বিধবাবিবাহকে তার অন্তভূক্ত কর! যায় কিনা, তাঁর 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন । কিন্তু তখন তাঁর নিজের আর কোন 
কর্মক্ষমতা ছিল না, রোগশধ্যায় শুয়ে তিনি মৃত্যুর দিন গুণছিলেন। তবু 
এই সময় তিনি শিবনাথ শান্বী, আনন্দমোহন বস্থ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতিকে 
অঙ্রোধ জানিয়েছিলেন, ৩ আইন সংশোধন করে ত্রাঙ্মবিবাহের সঙ্গে হিন্দু- 
বিবাহেরও দাঁম্পত্যবন্ধন দৃঢ় করবার জন্য এবং বহুবিবাহের বদলে হিন্দুসমাজে 
একবিবাহের বিধান প্রবর্তনের জন্য । কিন্তু তীর সেই ইচ্ছা তাঁর জীবদ্দশীয়, 
এবং তীর স্মত্যুর দীর্ঘকাল পরেও পূর্ণ হয়নি। সাশ্াতিক ৮৮৬০ 
তার সেই ইচ্ছ। পূর্ণ হয়েছে বল! চলে । ূ 



বিদ্ভালাগর ওবাঙালী সমাজ ৮৮. ইত 

পুর নারাস়ণচনরের বিধবাবিবাহ সদ্ধে সহোদর শনুচনরকে বিষ্ভাসাগর 
লিখেছিলেন : “বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আঁমাঁর জীবনের সর্বপ্রধাঁন সৎকর্ম, জন্মে 

ইহ! অপেক্ষ! আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবন। নাই। 

এ. বিষয়ের জন্য সর্বস্বাস্ত হইয়াছি এবং আবশ্তাক হইলে প্রাণীস্ত স্বীকারেও 

পরাজ্মুখ নহি।” একথ|। যে কতখানি সত্য তা বিস্তাসাঁগরের জীবন 
পর্যালোচনা! করলেই বোঝা! যাঁয়। সত্যই বিধবাবিবাহকে তিনি তাঁর জীবনের 
সর্ধপ্রধান সৎকর্ম” বলে মনে করতেন এবং তার জন্য শেষ পর্যস্ত “সর্বস্বাস্তও' 

হয়েছিলেন । আঁবশ্তক হলে 'প্রীণাস্ত স্বীকারেও' যে তিনি “পরাজ্মুখ' ছিলেন 
না তা তার বিধবাবিবাহের পদ্ধতি সংস্কারের শেষ চেষ্টা থেকেই বোঝা যায়। 

বহুবিবাহপ্রথা রহিত না হলে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নৈতিক কর্তব্যবোধের 
সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ এদেশের লোকের মনে না জাঁগলে, কেবল 

আইনের জোরে ঘে বিধবাবিবাহ সার্থক হবে না, তা তিনি জীবনসন্ধ্যায় 

উপলদ্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুশষ্যাতেও তীর আদর্শের 

উত্তরাধিকারী তরুণ সমাজকর্মীদের অনুরোধ করেছিলেন, এই কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করতে । 



৯ সমাঁজসংস্কার : বহুবিবাহ 

দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত যে-কোন সামাজিক প্রথার মূল উপড়ে ফেল! যে 
কত শক্ত, তা সংস্কারফর্মীরা তাদের সমাজ-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করতে পাঁরেন। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, যে-কোন জাতির 

সংস্কতি নানারকমের সামাজিক প্রথার একটি বিশিষ্ট সন্নিবেশ বা পপ্যবটান। 

ছাড় আর কিছু নয়। সামাজিক প্রথার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্কের গভীরতার 
কথা উল্লেখ করে একজন বিখ্যাত সমাঁজবিজ্ঞানী বলেছেন : ১ 
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প্রথা মাত্রই বদ্ধমূল, এবং মনের স্থগভীর স্তর পর্যস্ত তাঁর প্রভাব বিভব । 
অধিকাংশ প্রথাই দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকে এইজন্য যে, সেই প্রথাগত 
জনগোতীর ধারণা, প্রথাপালনের উপর তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ীগত 
কল্যাণ নির্ভরশীল। কল্যাণ-বিশ্বীসের উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত এই ধরমের 
প্রথাকে বিজ্ঞানীর 019 বলেন । আমাদের সমাজে বৈধবযপ্রথা, কৌলীস্ত- 

প্রথা, বন্থবিবাহ ও বাল্যবিবাহপ্রথা ইত্যাদদিকে এই সংজ্ঞান্সা 
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শ্রেণীর প্রথা বলা যায়। এই প্রথা সহজে রি থেকে উচ্ছেদ কর! 
যায় না। শিক্ষা্দীক্ষার প্রসার ও নৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর করে 
এই সব প্রথার ক্রমবিলোঁপ প্রত্যাশা করলে, তা অল্লকালের মধ্যে সফল 
হবারও সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণত তার লাঁফল্য দীর্ঘকাঁলসাঁপেক্ষ হয়। 

কিন্তু নেই প্রথার আচরণের ফলে সমাঁজের যদি দ্রুত অবনতি হতে থাকে, 
তা হলে কেবল সাধারণের শুভবুদ্ধির ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর করে 
নিশ্চয় কাঁলক্ষেপ করা যায় না। সেক্ষেত্রে সেই প্রথার সংস্কারের জন্ 

বাষ্্ীয় বিধানের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও 

বহুবিবাহপ্রথ। নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগর তাই রাদ্তীয় বিধানের সাহায্য 
নিতে চেয়েছিলেন। ধারা সামাজিক প্রথাঁয় রাষ্ত্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় 
বলে প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদের নিঝঞ্কাট মস্থরনীতিতে বিষ্ভাসাগর কোন- 
দিন সায় দেননি । সমাজের সমস্ত শরীর যে-সব প্রথার বিষে জর্জরিত 

হয়ে ওঠে, সে-সব প্রথাকে, অক্ত্রৌপচারের মতন, রাষ্ত্রীয় বিধানের দ্বার! 
প্রত্যক্ষভাবে নিমূ'্ল করার প্রয়োজন হয়। এই ছিল বিদ্যাসাগরের যুক্তি। 
বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্য এই কারণে তিনি প্রথম থেকেই চেষ্টা 
কর্রেছিলেন এবং শেষ পর্স্ত সফলও হয়েছিলেন । প্রায় একই সময়ে তিনি 

বহুবিবাহ্প্রথা রহিত করার জন্য ভাঁরত-সরকারের কাছে আইন-প্রণয়নের 
আবশ্যকতা জানিয়ে আবেদন করেছিলেন । পরে একাধিকবার আবেদন 

ও আন্দোলন করেছেন, কিন্তু বহুবিবাহের ক্ষেত্রে শেষ পর্স্ত ত্র সব 
আবেদন ও আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে । 

বহুবিবাহপ্রথা-নিবারণ আন্দোলনের ইতিহাস বিষ্াসাগর তার “বহু- 
বিবাহ পুস্তকের (১৮৭১) “বিজ্ঞাপনে” সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন । তিনি 

লিখেছেন, "প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্বের, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীাদ মিত্র 

মহাশয়ের উদেঘাগে, বন্ধুবর্গসমবায় নামক সভা৷ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক 
সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়।” ১৮৫৪, ১৫ ডিসেম্বর কিশোরীচাঁদ 

মিত্রের কাশীপুরের ভবনে “সমাজোপ্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি" নামে 

৯7 দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ছিলেন, 
ং সম্পাদক ছিলেন কিশোরীচাদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত । এই 
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সভার পক্ষ থেকেই কিশোরীাদ মিত্র বছবিবাহপ্রথ। নিবারণের জন্য 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম একটি 

আবেদনপত্র পাঠান । সরকারী আইন-প্রণয়নের ছারা বহুবিবাহপ্রথা- 
নিবারণ আন্দোলনের হ্ত্রপাত এই সময় থেকে হয়। কিন্তু তার অনেক 
আগে দেখা যায়, পত্রপত্রিকাঁর আলোচনার ভিতর দিয়ে বহুবিবাহপ্রথার 

বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়েছিল । প্রধানত, ১৮৪২ সালে প্রকাশিত 

“বিচ্ভাদর্শন? পত্রিকাই এই চেষ্টা করেছিলেন । অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন এই 

পত্রিকার অন্যতম পরিচালক মনে হয়, তাঁরই উদ্যোগে বহুবিবাহের 

বিরুদ্ধে এই জনমত গঠনের চেষ্টা হয়েছিল। 

কৌলীন্প্রথা ও বহুবিবাঁহের পক্ষে সনাঁতনপন্থীদ্দের যুক্তির অসারতা 
প্রমাণ করে “বিদ্যাদর্শন” পত্রিকা কুলীনদের সম্বোধন করে লেখেন :৪  £ 

হে কুলীন ভ্রাতীগণ, যুক্তি এবং শীস্্র উভয় সন্ধিপূর্বক আপনাদিগের 

বিরোধে সাক্ষ্য প্রদ্দান করিতেছে, তথাঁচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্মের 
আস্বাদবশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল বাঁখিতেছেন, তাহ! 
অনুভব কর! আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্ষর। যর্দি বলেন বল্লালসেন 

এই বীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লালসেন 
সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকন্মাদ্বিত 

ছিলেন, অতএব তাহীর মতের পশ্চাত্তি হইয়া ঈশ্বরহৃত বুদ্ধি এবং 
পরামর্শকে অবহেলা কর! কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে? অবশেষে 

আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভকন্দে 

যাত্রাকলীন সম্মথ দ্বারে উপস্থত হইয়া পশ্চান্তাগে একবার ঈষৎ 
কটাক্ষপূর্বক দৃষ্টি করিবেন, ষে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য্য হানি নী 

হইতেছে । 

এই রচনার মধ্যে যে কঠোর যুক্তিবাদীর (8২৪0০291150 স্থুর ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে, তা৷ অক্ষয়কুমার দত্তের ছাড়া আর অন্ত কারও বলে মনে 
হয় না। বিস্যাসাগরও তাঁর “বহুবিবাহ” পুস্তকে বল্লালমেনের কুলকৌ লীগ 
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প্রতিষ্ঠার এতিহাসিক আবশ্তকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার 
এখানে প্রথাটিকে বিচার করেছেন বিশুদ্ধ যুক্তির (0015 1:59307) দিক 
রর । তিনি কুলীনদের বলেছেন যে যুক্তি ও শান্তর দুই-ই বহছবিবাঁহবিরোধী 

বং বল্লালসেন যে-কোন সাধারণ মানুষের মতন “একজন ভ্রমশীল মন্কুস্য” 

ঠা সৃতরাঁং যুক্তি ও বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বন্গালের পশ্চান্ধাবন করা 
কুলীনদের পক্ষে অর্থহীন | 
এর পর “বিস্ভাদর্শন+ পত্রিকার “চিঠিপত্র” স্তম্ভে বহুবিবাহ ও কোলীন্তপ্রথা 

সম্বন্ধে আলোচন। হয়।ৎ অনেকে কৌলীন্তপ্রথাঁর বিষময় সামাজিক ফলাফল 
সম্বন্ধে পত্র লেখেন । অধিকাঁংশ পত্রলেখকই পলীবানী। একজন লেখেন : 

“কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ করি বজদেশের ব্যক্তি মাত্রেরি বিদিত 

আছেঁ। যে অবধি এই স্বণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে, তদবধি ভ্রণহত্যা, 
স্্রীহত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষশ্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা 

করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্বদাই নগর মধ্যে বসতি করেন, 
পল্লীগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না, গ্রাম্য সমাজে ধাহার! 

কুলীনরূপে পৃজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয় তাহাঁরাই 
বন্ীলসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভাধ্যাগণের 

পরিত্রীণার্থ মহাশয়কে ঘত্বশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহলাদিত হুইলাম। 
এইক্ষণে নিতীষ্ত মনে প্রীর্ঘন। করি, জগদীশ্বর মহাঁশয়কে অচিরাঁৎ কৃতকাধ্য 

করুন।* পত্রিকার এই সংখ্যায় “অধিবেদন' নামে সম্পাদকীয়" প্রবন্ধে 

« বিষ্াদর্শন? লেখেন : 

কোন দেশীয় কুপ্রথার নিষেধ, এক বিদ্যার অঙ্শীলন অপর রাঁজার 

শাসন দ্বার। সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাঁর মধ্যে জ্ঞানের উপদেশ অনেক 

বিষয়ে নিক্ষল হয়, এবং অধিককালের প্রয্মোজন করে, যেহেতু এক দেশীয় 

সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কোন কুপংস্কারের মোচন করিতে 
হইলে তংস্থানের প্রত্যেক ব! প্রায় সকল লোকের সঘিষ্ঠা আবশ্যক 

_ হয়, যাহ! স্থসি্ধ করা অতি কঠিন হয়, এবং বহুদিনের অপেক্ষ। করে। 
এ প্রযুক্ত স্ুঈীল রাজার] রাজ্য মধ্যে কুকর্মের গ্রাছূর্তীব সহ করিতে না 
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পারিয়া রাঁজনিয়মের হারা তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আমরা 
সকল অপেক্ষা শেষোক্ত উপায়কে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিলাম, এবং 

শাঁসনকর্তাদিগকে যুক্তির সহিত অন্ুরোঁধ করিতে চেষ্টিত হইলাম । 

কোন সামাজিক প্রথা (প্রধানত কুপ্রথ! ) ঘখন দৃঢ়মূল 1705650077-4 

পরিণত হয়, এবং ষখন তার বিলুপ্তি একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে, তখন যে 
রাজনিয়মের দ্বারাই তার উচ্ছেদ্রসাধন প্রয়োজন হয়, একথা আমরা আগে 
বলেছি। সাধারণের শুভবুদ্ধির ক্রমোন্মেষের উপর নির্ভর করে, সেই 
কুপ্রথাজনিত সামাজিক অকল্যাণ ও অবনতির অবসান হবে দূর ভবিস্যতে 
একদিন, একথা ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যাঁয় না । কোন দেশের ও কোন 

সমাজের সংস্কবারকেরা (1২০০0109215) সেই আশায় আশ্বস্ত হয়ে ট্প করে 

বসে থাকেননি । বড় বড় সমাজসংস্কারকর্ম রাঁজনিয়মের দ্বারাই সাধিত 
হয়েছে দেখা যাঁয়।, বিদ্যাসাগর মহাশয় এইজন্ই আগাগোড়া বাষ্ীয় 
আইনের দ্বার! তাঁর সমাঁজসংস্কারের উদ্দেশ্ঠ সাধনের চেষ্টা করেছেন । বিধবা- 
বিবাহের মতন বহুবিবাহ নিবারণের জন্ত চেষ্টা করতে কুগ্তিত হননি । কিন্ত 

১৮৫৫ সাল থেকে এ-চেষ্টা নিয়মিতভাবে আরম্ভ হবার আগে, ১৮৪২ সালে 
“বিদ্যাদর্শন” পত্রিকার এই আন্দোলন ও আলোচন। উল্লেখযোগ্য । বহুবিবাহ- 
নিবারণের জন্ রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নের এবং সরকারী হস্তক্ষেপের আবশ্তকতার 

কথা*তীবাই প্রথম প্রচার করেন । বিদ্যাসাগরের সমদশা ও অন্যতম পহযোগী 
অক্ষয়কুমার দত্তই মনে হয় ১৮৪২এর এই বছবিবাহ-নিবারণ আন্দোলনের 

প্রধান পরিকল্পক ছিলেন। | 

১৮৫৫ সালে যে-হুদ মমিতির? পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহ- 

নিবারণের জন্ত ভারত-সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করেন, সেই 
সমিতিরও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দর্ত। ১৮৫৫ সালের 
গোড়ার দিকে “্দ সমিতি” তাদের আবেদনপত্র পাঠান, এবং এ বছরের 
শেষদিকে (১৮৫৫, ২৭ ডিসেম্বর ) বিগ্যাসাগরও ভারত-সরকারের কাছে 

লিখিত আবেঘন জানাঁন। বিষ্ভালাগরের এই আবেদনপত্র বর্ধমানেক- 

মহারাজ। একজন অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এই আবেদনপত্রের পরে 
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প্রীয় ১২৭ খানি আবেদনপত্র, কয়েক হাজার লোকের স্বাঁক্ষরসহ, বাংলাদেশ 
থেকে, এবং একখানি আবেদনপত্র বারাঁণসী থেকে ভারত-সরকারের কাছে 

প্রেরিত হয়। ১৮৫৭, ৭ ফেব্রুয়ারি জে. পি. গ্র্যাণ্ট এ বিষয়ে একটি বিল 

শীঘ্রই খসড়া করা হুবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। রমাপ্রসাঁদ রায়, গ্র্যাণ্টের 
সহযোগিতায়, একটি বিল খসড়া করেন, কিস্ত বিধবাবিবাহ আইন এবং 
সিপাহী-বিভ্রোহের জন্য এই সময় তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এই বিষয় 
উল্লেখ করে বাংলা-সরকার পরে ভারত-সরকারের কাছে লেখেন :৬ . 

3,.101015 02000100006 1/191721:9191)15.--525 0011050. 

05 1750 1955 0081) 127 0000615 ০0£ 0065 52006 51801, ০1৮ 

10170010105] 91£1560, 017 211] 72919 0৫ 132189], 2:50 016 

00100 132161255,1010656, (0£600০]1 চ্ছ100 010০ 090001) 20100 

০০1:6917) 110178101621055 06 09100069290 19 ড20110165, 22 
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রমাগ্রসাদ রায় (রামমোহন রায়ের পুত্র) বহবিবাহ-নিবর্তক আইনের 
জ্ধন্ত যে বিলটি রচনা করেছিলেন, তার কোন “কপি” পাওয়া যায়নি । 
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বিদ্তাসাগর মৃহাশিয় তার “বহুবিবাহ” পুস্তকে রমাপ্রসাদ রায়ের এই প্রচেষ্টার 

কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : “লোকান্তরবাঁসী স্ুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় 
মহাশয়, এই সময়ে এই কুৎসিত প্রথার নিবার্ণবিষয়ে যেক্ধপ যত্ববান 
হইয়াঁছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহসহকারে অশেষ প্রকারে যেরূপ পরিশ্রম 

করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে সহত্্ সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়”। ১৮৫৭ 

সালে সিপাহী-বিদ্রোহের গোলষোগের মধ্যে বহুবিবাহের আন্দোলন সাময়িক- 
ভাবে কিছুকালের জন্য চাঁপা পড়ে যায়। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে 
দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গানারাঁয়ণ মল্লিক এবং আরও প্রায় 
১৫৮* জন হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারত-সরকাঁরের কাছে বহুবিবাহ-নিবারণ 
আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে তার! লেখেন :* 

ড০]] 1402100011911909 1785০ 200191০ £10101005 101 192116516 

0086 00০ 21170050 010210170005 122111750৫6 00০ 790৬০ ০01210211- 

101 15 2£917)56 212 05286 10101) 1585 45500052003 ৫0106500 

1,870017935 0£17110000 ড7010021 0০ ৪. 91 £152621 22002126081 

09০ 00010. 04 791:09002] ড100ড/1)০০৫..., 

০০] 2৮1210)0179211565, 00215101625 212 01 010111017 0096 

0001811 210 61011516220. 79০011০5-..20008115 02102177020. 

251:0890600 05 19৮ 0৫ 005 06 0 0০015521005, ৪10. 10: 0215 

০141 210012211509 10056 22079506]15 01:25. 

বিগ্ভাসাগর তাঁর “বহুবিবাহ পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” ১৮৬৩ সালের এই 
আবেদনের কথ! উল্লেখ করেননি । রমাপ্রসাদ রায়ের চেষ্টার কথ! উল্লেখ 

করে তিনি লিখেছেন : "ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্ষিয়াছিল। কিন্তু '"সেই সময়ে বাজবিজ্রোহ 
উপস্থিত হইল । রাঁজপুরুষেরা» বিদ্রোহনিবারণবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন ১ 
বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে আর তাহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না1” 
এই সময় বারাঁণসীর রাজ! দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ নিবারখের জন্ত 
অত্যস্ত উৎদাহী ও উদ্যোগী হন, এবং বড়লাট এলগিনের কাছে কৌন্সিলে 



বিগ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৩৮ 
উপস্থিত করবার জন্ত এবিষয়ে একটি খসড়াবিল পেশ করেন-- "০ 

16601806026 010191165 ০100917019565 0০05০ 15190005912 

80105 [00095 এই খসড়া-বিলটি (ইংরেজী) বিদ্যাসাগর তাঁর 'বন্ছ- 

বিবাহ" পুস্তকের “পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছেন । 
১৮৬৬ ১ ফেব্রুয়ারি কুষ্জনগরের মহারাজা সতীশচন্ত্র রায় ও অন্থান্ত 

কয়েকজন সম্ত্াস্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরমহ একটি আবেদনপত্র বাংলার ছোট- 
লাটের কাছে পাঠানে। হয়। এই আবেদনপত্রের শেষে লেখা হয় :৮ 
“[0 15 00০ 161:ড2106 1907০ 210 01821 06 5001 16001015915 

0১৪৮ 0660916 5০ [70150011810 00 036 1:650015510111055 0: 
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0৫6 055 2212.5177£ ০05601 0£ 7০015598105. ১ ফেব্রুয়ারি আবেদনপত্র 

পাঠানোর পর, ১৯ মার্চ, সোমবার, বিকেল পাঁচটায় ছোটলাট সিসিল বিডনের 
কাছে তারা ভেপুটেশনে উপস্থিত হন। রাজ! সত্যশরণ ঘোষাল, সারদাগ্রসাদ 
রায়, ্ ঠামাঁচরণ মল্লিক, রাজেন্দ্র দত্ত, নরসিংহ দত্ত, কালিদাস দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র 
ঘোষাল, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখার্জি, দ্বারকানাথ মিত্র, ঘারকানাথ 
মজ্পিক, ক্ষেত্রমৌহন চ্যাটাজি, গিরিশচন্দ্র ঘোঁষ, শ্যামাচরণ সরকার, দেবেন্দ্র 
মল্লিক, ছুর্গাচরণ লাহা, রমানাঁথ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, প্রসয্নকুমার 
সর্বাধিকারী, কষ্ণদান পাল, মহেশচন্দ্র চন্দ্র, পণ্ডিত ভারতচন্দত্র শিরোমণি ও 

পর্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । রাজা সত্যশরণ ঘোষাল আবেদনপত্রটি পাঠ 
করেন। বর্ধমীনের মহারাজ আর-একটি আবেদনপত্র পাঠান, রাজা সত্যশরণ 
সেটিও ছোটলাটের হাতে দেন। ছোটলাট সিসিল বিডন ডেপুটেশনের উত্তরে 

২. যা বলেন তার মর্ম এই : 

"5 অমাজের সন্জান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার কাছে আজ আপনার! যে 
৭. "আবেদন নিয়ে এসেছেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।. বহ- 
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বিবাহের মতন একটি সামাজিক কুপ্রথাকে কোন আইন পাশ করে 

উচ্ছেদ করা যাঁয় কিনা, সে বিষয়ে আমি সাধ্য মতন চেষ্টা করব। এই 

কুপ্রথা প্রচলিত থাকার জন্য, সমাঁজের দূর্নীতি ও ব্যভিচার দিন দিন 

বাড়ছে, এবং ত। নিবারণ করার প্রয়োজনীয়তাও আপনাদের, হিন্দু- 
সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিরা বোধ করছেন। পরলোকগত 

রমাপ্রলাদ রায় মহাশয় যখন এই বিষয় নিয়ে প্রবল আন্দোলন 

করেছিলেন, তখন থেকেই আমি এই বহুবিবাহের সমস্যা সন্বদ্ধে চিন্তা 

করছি । ১৮৫৭, ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ব্যবস্থাপক সভায় বহুবিবাহ 

নিবারণের জন্য প্রচুর আবেদনপত্র বাংলাদেশ থেকে পৌছয় তখন 
স্টার জন গ্র্যাণ্ট শীপ্রই এ বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করবেনূ বলে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিপাহীবিপ্ৰোহের গোল- 
যোগের মধ্যে তার সেই প্রতিশ্রতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি । তিন 

বছর আগে বারাণসীর বাজ! দেবনারায়ণ সিংহ এ বিষয়ে একটি বিল 
রচনা করে বড়লাটের কৌন্সিলে পেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 
আইন সম্বপ্ধে জনমতের প্রকাশ আরও অনেক বেশী ব্যাপক হওওয়। 

বাঞ্চনীয় মনে করে বড়লাট লর্ড এলগিন তখন বিলটি পেশ করতে 

অনুমতি দেননি। আমি এই সামাজিক প্রথ! সংস্কারের জন্য পূর্বেও 
যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, এবং এখন আবার চেষ্টা করব বলে আপনাদের 
প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 

১৮৬৬, ৫ এপ্রিল বাংলা-সরকাব ভাঁরত-সরকাঁরকে বহুবিবাঁহ-নিবর্তক আইন- 
প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথ৷ জানিয়ে পত্র লেখেন। এই পত্রে বহুবিবাহ- 
নিবারণ আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করে, বাংলা-সরকার ৷ 

নিবেদন করেন তার মর্ম এই :১ | 

পূর্বে বাজ দেবনারায়ণ নহে আইনের খন বিলে তা নব 
ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু সমস্তাটা সারা-ভারতের, না 

: প্রধানত বাংলাদেশের, তাই নিয়ে মতভেদ হওয়াতে. সেই সময় বিলটি 
পরার ও। যদিও এই ধরনের একটি সামাজিক প্রথা সংক্রাস্ত 
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| আইন কেবল একটি মাত্র প্রদেশের জন্ত পাশ করার অনেক অস্থবিধা 
আছে, তাহলেও বাংলাদেশে এই কুপ্রথার আধিপত্য এত বেশী যে 
... কেবল বাংলার জন্য ভারত-সরকাঁরের কিছু করা কর্তব্য বলে মনে হয়-_ 

২ ৮6 55209 ঝি 66660 0056 006 05০05৩0£ 91011201650 

চা 1১015520205 91000010 ৪ 0০০ 10212500050. 1 নর 13216 

% - হচ 01558115 60 212 66216 চ101000]2 61565719216..৮ ভারত- 

সরকারের কাছে এইজন্য বাঁংলা-সরকাঁর বঙ্গীয় রা আগামী 
অধিবেশনে এই বিষয়ে একটি বিল উত্থাপন করার অহ্মতি চাইছেন। 

ছুঃখের বিষয়, ভারত-সরকার বাংলা-সরকারের এই আবেদন গ্রাহ করেননি । 

বাঁংলামসরকারের পত্রের উত্তরে ভারত-সরকাঁর (১৮৬৬, ৮ আগস্ট ) যা লেখেন 
তার মর্ম এই ১১০ 

ভারত-সরকার একথা স্বীকার করেন ফে বাংলাদেশের শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বহুবিবাহের স্বেচ্ছাচারিতা যে-কোন উপায়ে 

, বন্ধ করতে চান এবং তাদের এই সদিচ্ছার প্রতি ভারত-সরকারের 

সহানুভৃতিও আছে । কিন্তু বাংলাদেশে রাধার আধিপত্য 

বেশী হওয়। সত্বেও, ভারত-সরকাঁর মনে করেন ন। ষে সেখানকার 

অধিকাংশ জনসাধারণ, এমনকি শিক্ষিতপমাজের অধিকাংশ লোকও, 

রাষ্ীয় আইনের হ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ সমর্থন করেন। বছবিবাহের 
সপক্ষে ও বিপক্ষে বাংলাদেশের আঁবেদনপত্রগুলি পর্যালোচনা করে 

ভাঁরত-সরকারের এই কথাই মনে হয়েছে । এই প্রসঙ্গে এই কথাও 
মনে রাখা দরকার যে বহুবিবাহপ্রথা ভারতের একটি সামাজিক ও 
ধর্মীয় ইনহ্টিটিউশন', এবং এখনও তাতে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করার 
সময় আসেনি । বাংলাদেশেও এবিষয়ে উভয়পক্ষের যে মতামত ব্যক্ত 
হয়েছে, স্থিরভাঁবে বিচার করে দেখলে তা থেকে মনে হয় না যে শিক্ষিত 
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বেথুন 



মাইকেল মধুহুদ্ন দত্ত 
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আন্দোলনে লৌকসঙ্সীতের দান ছিল যথেষ্ট । রাসবিহারীবাবু নিজে বেশ 
ভাল পদ্য ও গান রচনা করতে পাঁরতেন। তদানীস্তন ছোটলাট ক্যাম্পবেল 
সাহেবকে সম্বোধন করে তিনি কুলীনকন্যাঁদের বেদনা-বিষয়ে এই সঙ্গীতটি 

রচন। করেন : 

(দাশরথীর হুর, তাল ঠেস কাওয়ালী ) 

কেন্বন! কেন তোমার হল এমন উল্টো মত। 

এ ভারত রসাঁতলের পথ:'' 

নৃতন নিয়ম তোমার সকল নৃতন মত, 
নাহি মান কার কথা, বল নৃতন নৃতন কথা, 
হিন্দুর মাঁথ। খেয়ে নাকি উঠাঁও রথ 3 
আসল পথে নাইকো! তোমার কিছুই মত, 

( দেখ ) বিগ্যাসাগর বিচার করে, 

* বাঁপবিহাঁরী ঘুরে মরে, 
আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ? 

রাসবিহারীর সঙ্গীতরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকা নর্মাল স্কুলের সংস্কীতের 

অধ্যাপক ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্গীতটি রচন1 করেন : 

(জীব সাজ সমরে, এই গানের স্থর ) 

মনোছুঃখ কব কায়, 

ছুঃখ কে বুঝিবে এই ছুঃখময় ধরায় । 

পিতা কপাঁলদোঁষে কাপালিক প্রায়, 
লিপ্ত আছেন কুললক্মীর সেবায়, 

আজন্ম পালিয়ে এসব কুলমেয়ে 

বলি দিবে কুলযয়ীর পায়। 

সঙ্গীতের বিষয়বস্ত কুলীন কন্তাদের খেদোক্তি। ঢাকার বনগ্রামনিবাসী 

বাষচন্্র চক্রবর্তী আর-একটি সঙ্গীত রচনা! করেন। বিষয়বস্ত একই, তি 
কন্যাদের মনোবেদনা । 

৯৭ 
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-..-... কেস্বলকে ম মহারাণী কর রণে নিয়োজন। রে 
২700 (ন্বাজ। ) বঙ্লালেরি চেলাদলে রনি দা 
কাজ নাই সিক সিফাঁইগণ, চাই না গোলা বরিষণ, 

(একটু ) আইন অসি খরষাণ কর গে অর্পণ, 
বিদ্যাসাগর সেনাপতি, 

( মোদের ) রাসবিহারী হবে বথী, 
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন । 

প্রথমে এই তিনটি গান স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়, এবং চারিদিকে 

লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে । রাঁসবিহারী লিখেছেন : “এই 
তিনটি, গানই 'ঢাকাপ্রকাঁশেঃ প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটি অতি 

অল্পকাল মধ্যেই নানাস্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পীদকবাবু 
যাহাতে সামাজিক লোকসকল লজ্জিত হয় এরূপ আঁরও কয়েকটি গান রচনা 

করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পত্রিকায় অন্ছরোধ কেরেন।” এরপর তিনি 
"আরও কতকগুলি সঙ্গীত রচন1! করেন। যেমন : 

কোন্ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে। 
দিলেম্ যৌবন রতন, কাকের মতন, 

বুড় মামার গলে তুলে । 
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দস্ত নড়ে, 

করেতে যষ্ি নিয়ে চলে ধীরে। 

এমন অস্থিসার! আধামরা, 
দেখে আমার অঙ্গ জলে। 

যে আমায় বাছা বলে, সেহে নিয়েছে কোলে 
তাঁর কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বলে। 
এমন মেল বেদ্ধেছে যে দেবীবর, 

খাক্তরা মারি তার কপালে। . 

গাক বি পুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাঁষরিহাক্সীবাঁবু 
৮. টসে সহকর্মীরা এই গানগুলি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও লোকমুখে 
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প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। গানগুলি অল্পদিনের মধ্যেই খুব লোকপ্রিয় 

হয়ে উঠল কেবল পুরুষদের মুখে নয়, মেয়েদের মুখে মুখেও গানগুলি 
বটন। হতে থাকল। গ্রামের মেয়েরা বিবাহের সময় 'অঙ্গীল” গান গাওয়ার 
অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, বছুবিবাহ-বিষয়ে এই গানগুলি গাইতে আর্স্ত 

করেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন পূর্ববঙ্গে প্রায় লোকসঙ্গীতের 
আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের সামাজিক ফলাঁফলও ক্রমেই ভাল 
হতে থাকে । রাসবিহাঁরী তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি সন্বন্ধে “জীবনবৃত্তাস্তে? 
লিখেছেন : “অনস্তর আমি বিক্রমপুর ও বাঁকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্পীগ্রামে 
উপস্থিত হইয়] উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাম এবং সর্বসাঁধারণেই 

গানগুলি শিখিয়। সর্ববদ! ঘাটে মাঠে গাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রমণীগণ 
ছিতীয় বিবাহাঁদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত উঁত্ত 
গানগুলি গাইতে লাঁগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যারপরনাই 
আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্নকাল মধ্যেই সকলের মত পরিবত্তিত হইয়া 
উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম 
ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাঁবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী 

পাত্রে কন্া প্রদ্দান করিয়া! যাবজ্জীবন কন্তাঁগুলির ছরবস্থার একশেষ করিতেন 1 
এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেও 
কন্তা প্রদীন করিতে লাগিলেন ।” এই সামাজিক স্থফলটুকু লাভের জন্য 
রাসবিহারঈ মুখোপ্যাধ্যায় যে কতখানি সামাজিক উৎপীড়ন সহ করেছিলেন 

তা স্থানীয় “ঢাকাপ্রকাশ" পত্রিকার এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় £*১ 

বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, 
বোঁধ হয় ন! ঢাঁকাপ্রকাঁশের গ্রাহকমগ্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি 
আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হুইয়াও বহুদোষাকর, 
অধিবেদন প্রথার নিরাকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ 
সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ ঘত্ব করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে 
ইগপও পি র্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া 
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না কি চা করিজেছে অসহনীয় শ্ীতবাতাতপ 
এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ করিয়াও 
রত স্থানে পরিভ্রমণপূর্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ 

করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্রতা, পরিবার- 
বর্গের অন্নাচ্ছাদনঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রক্ষেপমাত্র করিতেছেন না। 

 বাসবিহাঁীর গায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্বের 

বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার 
করিয়। যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি 

উল্লিখিত বিষয়টা তাঁহাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন । 
এক মুহূর্তের নিমিতও ইহাঁকে উক্ত বিষয়ের চিস্তা আলোচনা অথবা 
কোন ন! কোনরূপে উদ্যোগচেষ্টাশৃন্য থাকিতে দেখ যায় না। 

_ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিগ্ভানাগরের যে খুব অন্থ্রাগী ছিলেন তা! 
বলাই বাহুল্য । দুর থেকে তাঁর সঙ্গে বিগ্ভাসাগরের যে কেবল আদর্শেরই 
সংযোগ ছিল তা নয়, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। বহুবিবাহ- 
নিবারণ-আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-পরামর্শের জন্য রাঁসবিহাঁরী মধ্যে মধ্যে 

কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আসতেন। তিনি নিজে যখন 
কৌলীন্কপ্রথা, ভেঙে সর্বদ্বারী বিবাহ করতে প্রস্তুত হন, তখন কলকাতায় 
এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সে-বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার 

সাহাষ্য চান। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সময় ঢাকা অঞ্চলের প্রতিপত্ভিশাঁলী 
ব্যক্তিদের কাছে রাসবিহারীর বিবাহকে সমর্থন করার জন্য অন্থুরোধ 

জানিয়ে পত্র লেখেন। ভাওয়ালের রাজার কাছে লিখিত তাঁর পত্রখানি এই : 

নানা গুণালঙ্কত 

জা লনা মা বাহ যশ 

 সফিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহার নিকট 
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শুনিবাঙ্গ কুলীনদিগের মধ্যে সার্বছারিক বিধাহ প্রচলিত করিবার 

| নিমিত তিনি উদ্ভোগী হইয়াছেন এবং সবসবং সর্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে 
প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন । তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের 

সম্পূর্ণ যত্ব, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার 
বিষয়ে মহাশয় যে. সবিশেষ যত্ব করিবেন সে বিষয়ে আমার অহা 

সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্ধ্য- 
সমাধাকালে আমি উপস্থিত থাকি । আমি তাহার অন্গরোধ রক্ষা 
করিতে সম্মত আছি, কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রীয়স্চক পজ্ব না পাইলে; 
আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাঁশয় অশ্রগ্রহপূর্বক এ 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদন্গনারে কার্য করিতে প্রবৃত্ত 

হইব । আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কাধ্যবশ্নতঃ 
স্থানাস্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্বে মহাশয়ের 
অভিপ্রায়স্থচক অন্ুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই। 
আমি আষাঁ মাসে অতিশয় অস্থস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষারুত 

সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্ববাঙ্গীন মল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে 
আজ্ঞা হয়, কিমধিকমিতি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাল। 

অন্ুগ্রহাকাঁজ্িণঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ | 

জাঁজিপাঁড়ানিবাসী তাঁরাপ্রসন্ন রায়কে, মাহুতটুলীনিবাপী রাসবিহাঁরী 
রায়কে, কালীপাড়ানিবাসী শ্ামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই পত্রের একটি করে 
প্রতিলিপি পাঠানো হয়। ১২৮২ সনে বিষ্ভাসাগর মহাঁশয় ৫৫ বছর উত্তীর্ণ 
হয়ে বেশ প্রৌঢ় হয়েছিলেন। তাছাঁড়া অন্থখবিস্খেও তার স্বাস্থ্য একেবারে 
ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর সেই জীর্ণ অস্থিসার দেহের মধ্যে 
যে কতখানি উত্সাহ ও কর্মশক্তি সংরক্ষিত ছিল, এবং তা যে কত সহজে 
সমাজসংস্কারের কোন নতুন উদ্চমের কথা শুনলে উদ্বেল হয়ে উঠত, তা 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনের এই বৃত্বাস্ত থেকে বোকা যায়। তীর 
দেহ ক্লীস্ত ও অবসন্ন হলেও, মন ক্লান্ত হয়নি। তাঁই তিনি রুগ্ন দেহ নিয়েও: 
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৫ বছর বনে কলকাত। খেকে টাকা গিয়ে কুলীন রাক্মণদের মধ্যে সর্বদারী 
হিরা রানার বররন? তার আন্দোলন ও সংগ্রাম 

ভরা 2. উষ্ 

বুবিবাহ-নিবারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী শান প্রণয়নের চেষ্টায় 
ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি 
অনেকখানি সার্থক হয়েছিলেন । বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত 

বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধার! আইনের ছার! 

সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো। বটেই, বহুবিবাহ শাস্্রসম্মত 
বলে ধারা বাদাগবাদ করেছিলেন তীঁদের মধ্যেও অনেকে, কৌলীন্তপ্রথা ও 
বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়োছিলেন। ধীরে ধীরে কৌলীন্তপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক 
জনমতও গড়ে উঠেছিল। যতটুকু গড়ে উঠেছিল ততটুকুই বহুবিবাঁহ-নিবারণ 
আন্দোলন সার্থক হয়েছিল বল! যায়। 
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বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের যে বিবরণ আমর! দিয়েছি, তা! প্রায় ১৮৫০-৫১ 

থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্ধস্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম 

দশ বছর ( ১৮৫০-৬০ ) বিগ্যাঁসাগরই ছিলেন বাংলার নতুন সমাজের প্রুধান 
কর্ণধার । তার শিক্ষাসংক্কার ও সমাজসংক্কার আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ এই 

সময় বাঁঙালী সমাজকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করে । সেই তরঙ্গাঘাতে 
প্রাচীন সমাঁজের জীর্ণ কুসংস্কারের ্তম্তগুলি একে-একে ভাঙতে থাকে, এবং 
তার গ্রীতিশব্দে সমগ্র সমাজ সচকিত হয়ে ওঠে । ১৮৬ সালের পরেও 

সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই পময় থেকে নি 
সামাজিক আন্দোলনের ধারায় নতুন গতিবেগ সাবিত হল। 

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ব্রাঙ্মলমাজের আন্দোলনে 

.নবরূপাস্তর ঘটল। কেশবচন্দ্র সেন হলেন তার প্রধান রূপকার । বিদ্যাসাগর 
তখন এখাঁনে-ওখানে বিধবাঁবিবাহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাহাঁষ্য করছেন, এবং 

বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন? 
১৮৭০-৭২ থেকে ১৮৮৮-৯* পর্যন্ত পরবর্তী কুড়ি বছরের ইতিহাসের ধারা 

নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করে। একেবারে নতুন খাঁত নয় অবশ্থ, এবং 
সমাজের ইতিহাসে এরকম অপ্রত্যাশিত খাঁতবদল ঘটে না কখনও । নবধুগের 
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বাংলার সমাজ-জীবনের কত ছুটি স্বতত্মুখী খাতে, উনিশ শডফের গোড়া 
থেকেই বয়ে চলেছিল। একটি সম্ুখগামী উদ্নতিশীল ধারা, আর-একটি 
পশ্চাদ্গামী রক্ষণশীল ধারা। একথা মনে করা ভূল যে এই ছুটি ধারার 

মধ্যে উন্নতিশীল ধারা কোনসময় বেশী শক্তিশীলী ছিল। তা কোন সময়েই 
ছিল না । রামমোহন, ইয়ংবেঙগল, দেবেন্দ্রনাথ-বিষ্ভাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও 

তাঁর পরবর্তীকালে, সাধারণ সমাজের দিক থেকে বিচার করলে, সব সময়েই 

রক্ষণশীল আন্দোলনই বেশী শক্তিশালী ছিল বলতে হয়। কিন্তু সমাজের 

নতুন চলংশক্তি 006৮7 575900109০৫ 9০9০1০চ5) ধীরা নিয়ন্ত্রণ করেন, 

তাঁদের চলার গতি দেখেই সমাজের অগ্রগতি-পশ্চাদ্গতি বিচার কর! হয়। 

নবযুগের সমাজের চলৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন শহরের নতুন মধ্যবিস্তশ্রেণী। 
১৮৭*এর পর থেকে বাংলার এই নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর গড়ন ও 
ব্ূপের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে, তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে 

থাকে। জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তাঁরা অত্যত্ত উগ্রভাবে 
এতিহবাঁদী হয়ে ওঠেন। এই সব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ ও 

এঁতিহোর পুনরুখান-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং ম্বভাবতঃই তা৷ মধ্যে 
মধ্যে বাঁধ ভাঙার উপক্রম করে। এই সামাজিক তরঙধারার বর্ণনা দেবার 

আগে সেইজন্য আমরা তার সমাজতাত্বিক পটভূমিটি বিচার ও বিঙ্লেষণ 
করার চেষ্টা করব। 

সামস্তযুগের ভাঙন এবং নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যযুগের অভ্যুদয় 
খন হতে থাকে, তখন কাচামালের উৎপাদকদের সঙ্গে শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে, নগরে-শহরে 

_ শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, এবং ক্রমে তাঁর ফলে সমাজে একটি 
_জ্থসংবন্ধ মধ্যবর্তা জনম্তরের বিকাশ হতে থাকে। 'এই মধ্যবর্তী জনম্তরে 

_. ধীরে-ধীরে যখন মাগরিকতাবোধের বিকাশ হয়, তখন লামাজিক ও রাষ্ত্রিক 
্ অধিকারের চেতনাও তাঁদের মধ্যে জাগতে থাকে।. তারপর সেকালের 
পল জের শ্রেশীবিন্তান ভেঙে গিয়ে ধখন নতুন ধনতানত্িক-সমাজ 
+ হনব হতে খাঝে, তখন এই মধ্যশ্রেণী' নানাস্তরের লোকের সংমিং 
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. বৃহ হু জটিল আকার ধারণ করে।, বিখ্যাত সমাজবিদ আযালক্রেড 

মিউসেল (4124 55552) মধ্যবিতশরেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে 

বলেছেন : ৯... 
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পর, মিউসেল বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পর্বাস্তরের ভিতর 
দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার বৈচিত্র্য ও 

জটিলতা বাঁড়ে। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য, বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের 

যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বটে, কিন্ত তাঁর বিচ্ছিন্ন ও বিরোঁধ- 
বহুল অসমবিকাশের ধারার মধ্যেও সমাজজীবনে ০৪৪ এতিহাদিক 
লক্ষণগ্ুলি অধিকাংশই ফুটে উঠেছিল। 

আঠার শতকের শেষপাদ থেকেই বাংলার প্রাচীন সমানবিজঞাল ধীরে | 
ধীরে বদলাতে আরম্ভ করেছিল, এবং উনিশ শতকের প্রথমপাদের মধ্যেই 

নবযুগের সমাজের শ্রেণীরূপায়ণ শুরু হয়ে গিয়েছিল । তার প্রমাণ তৎকালের 

াহিত্ থেকে কিছ ৮ পাওয়া চা বানীচরগ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩. 

চিপডিএ লিখেছেন 125 এই টির টু ছা রি টু 
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| ধাছারা, প্রধান ২ কর্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মৃচ্দ্দিগিরি কর্খ করিয়া 
থাকেন তাহারা প্রাতে গাত্রোখান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্ব্বক 

বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈলমর্দন করিয়া থাকেন 
নান প্রকার তৈল ধাহাঁর যাহাতে সুখাহ্ছভব হয় তিনি তাহাই মর্দন 
করিয়া ন্নানক্রিয়া সমাপনানস্তর পৃজাহোমদান বলিবৈশ্ম প্রভৃতি কর 

করিয়া ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাঁল বিশ্রীম করিয়া অপূর্ব পৌষাঁক 
জামাজোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়। পাঁ্কী বা অপূর্ব্ব শকটাঁরোহণে 

_ কর্স্থানে গমন করেন কর্শানুযায়ি কাল বিবেচনাপূর্বক তংস্থানে 
_ খাঁকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্্াদি পরিত্যাগ করিয়া হস্ত- 

পাদাদি প্রক্ষালনাঁনস্তর গঙ্গোদকম্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাঁদি 
সমাপন করিয়া জলযোগানস্তর পুনর্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক 
লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন কন্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল 
সাক্ষাৎ করিবার নিমিত আইসেন অথবা তিন্নি কখন কাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি । 

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ ধাহাঁর। ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্যযৌগে আছেন 
তাহাঁদিগের প্রায় এ রীতি কেবল দাঁন বৈঠকি আলাপের অল্পতা আঁর 
পরিশ্রমের বাহুল্য । 

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক ত্বাহাঁরদিগের অনেক এ ধারা কেবল আহার 
' ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ 

মুহরি কেহ মেট কেহ বা বাজারসরকার ইত্যাদি কম্ম করিয়া থাকেন 

বিস্তর পথ হাটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর 
নিকট আজ্ঞ। যেআজ্ঞা মহাশয় ২ করিতে রানির 

 উদরের জাল। | | 
৪০৮ চু সূরা ধারা কছিলাম এক্ষণে 

অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের ক্পাতে ধাহার- 
এসডি পনির ভিন 

|. বা! অনীদারির উপনবত্ব হইতে ্তাত্য ব্যায় হইয়াও উদ্ধৃত হয় তাহার! 
'.. প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্বোক্ত রীত্যন্থসারে সন্ধ্যা বন্দনাধিপু 
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 অধ্যাহ্ককালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিজ্রা! যান চারি বা ছয় 
দণ্ড বেলা ৯১ 

করিয়া ধাকেন। 

এই বর্ণনার মধ্যে ভবাঁনীচরণ কেবল সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্তাসের ইঙ্গিত 
করেননি, বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-ব্যবহারেরও চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন । * 
১৮২৫ সালে রচিত তাঁর “নববাবুবিলাঁস” পুস্তকে তিনি এই নতুন শ্রেণী- 
রূপায়ণের অর্থনৈতিক কারণ সম্বদ্ধে বলেছেন :*০ “ইংরাজ কোম্পানি 
বাহাছুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা 
নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিন্বা জেষ্ঠযব্রাতা 
আঁসিয়! স্বর্ণকাঁর বর্ণকাঁর কর্ম্মকাঁর...বেতনোপভুক হইয়া...সরদারী চৌকি- 
দাঁরী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া...কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির 
কাগজ কিম্বা জমিদ্ুরি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য 
হইয়াঁছেন'**।” ভবাঁনীচরণের এই বিশ্লেষণ অনেকটা সমজবিজ্ঞানসম্মত | 
বাংলাদেশে কলকাতা মহানগর নবধষুগের প্রধান অর্থ নৈতিক কর্মকেন্্ররপে 
গড়ে উঠল। যখন গড়ে উঠল তখন স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি অনেকে 

গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে 
অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্তে। নতুন মহানগরে সর্দারি পোদ্দারি করেও 
উপার্জনের পথ খুলে গেল। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করে (স্বয়ং 
রামমোহন রাঁয়ই করতেন) এবং নতুন জমিদারী কিনে (রামমোহন 
রাঁয়ও তা করেছেন ) অনেকে প্রচুর বিত্বসঞ্চয় করেন। সর্বোচ্চ নতুন 
জমিদারশ্রেণী ছাড়া! বাঙালী মধ্যবিস্তশ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তর, ক্রমে স্পষ্ট 
আকার ধারণ করতে আবস্ত করে। ভবানীচরণের বিবরণ থেকে বাঙালী 
মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরেরই বিকাশের আভাস পাওয়া ষায়। সমাঁজবিদ্রা 

ঠা * এই ুন্থে টিপার গার রগরগে: এখানে” 
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এখন মধ্যবিত্তের এই তিনটি ত্রকে বলেন, 10026, 4110016 ও শু. ০৫: 

71014৭16-1955'--উচ্চ-মধ্যবিত্ত, যধ্য-মধ্যবিত ও নিম্ন-মধ্য বিত্ত । 

বাঙালী মধ্যবিত্তের সামাজিক রূপায়ণ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে 9৪ 

টিন লেখেন :* 

গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গোঁড় রাজ্যের সর্বত্র 
অনেক ধন বুদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে 

বুদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্ঠক, 
অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ববাপেক্ষা! যে এক্ষণে অবস্থাস্তর হইয়াছে 

ইহার কারণ এই যে পূর্বাপেক্ষ। ভূম্যার্দির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ 
এ" দেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক 
য়ৌরোপীয় মহাশয়দিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে 

_ দুট়ীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাঁণ, দেওয়া যাইতে পারে 
কিন্তু যেহেতুক এ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার 
অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব ত্রিশ বৎসর 

যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাক! মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ 

তিন শত টাকা পধ্যস্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক 
দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাঁদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের 

পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না 
এক্ষণে তাহার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে 

এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রন্বতাকে পাইয়া তাহারহিগেয় বাস্তব 
দিন প্রকাশ পাইতেছে। 
এই মধ্যবিতেরদিগের উদয়ের নী দয রোনীরিরপ্র 

_ লোকের হন্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোঁক 
_. খাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ ছুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে 

_. ক্রেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্্মশীসন অপেক্ষা পূর্বোক্ত 
না” প্রকরণ এতদ্দেশে হুনীতি বর্তনের ুলীভূত কারণ হইতেছে 
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এত হুন্দর সামাজিক বিশ্লেষণ সমসাময়িক পত্রিকায় অত্যন্ত বিরল বললেও 

অত্যুক্ি হয় না। « “বঙ্গদূত' বলেছেন ত্রিশ বছর আগেও যে-সব জমির দাম 
ছিল ১৫২ টাকা, এখন তার দাম বেড়ে ৩০*২ টাকা পর্স্ত হয়েছে। ব্যবসা- 

বাণিজ্যেরও অনেক প্রসার ও উন্নতি 'হয়েছে। সেকালের কুলগত বৃত্তির 
বংশাহুক্রমিক বন্ধন ছির করে অনেকে অবাধ বাণিজ্যের পথে যাত্রা করে 
সমাজে প্রতিষ্ঠালীভ করেছেন। সেকালের সমাজে প্রতিষ্ঠা. ও মর্ধার্দার 
অন্যতম মানদণ্ড ছিল কুল, জাঁতি বা বংশ । সেই কৌবিক মানদণ্ডের 

বদলে নতুন ধনতাদ্ত্রিক যুগে আথিক মানদণ্ই বড় হয়ে উঠল, এবং সমাজে 
জাতি-উপজাতিগত স্তরবিন্তাস ভেঙে গিয়ে নতুন বিত্বগত শ্রেণীবিন্তাসের 

সুচনা হল। সেকীলের সমাজ অচল স্তরবিন্যস্ত গড়নের জন্য স্থিতিশীল ছিল ১ 

নবযুগের সমীজ পরিবর্তনশীল শ্রেশীবিন্যস্ত গড়নের জন্য গতিশীল হল 1 জর্মান 
সমাঁজবিদ্ আলফ্রেড ফন মার্টিন বলেছেন :৫ 
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[079৬ 1১০ 0০ 22910 10017672120. 0025 00115 ০০৪1০ £791:2 

10170521005 10792502001 211 00055, 5001 25 802 16 

177287)9 6০0 79021 ০৫ 006০ 7301:52015. 71017252170 0706 10015 

20000100 £ 10216 15 1509 20012 2900 55000010022 17010165 

টু 900৯7 00০ 057791010 01915.0621: 01 0015 ক০]0. :£&85 

৪০০23 85 16 1163 2019 16 ০8565 0 79 2১006 ?8 002 

9690160 5186 0£ ১০ ড/0:..,0156 £0150007 ০. 10165 

15 €9 9.01110965 0706101 (91120021), | | রি 

সমাঁজবিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও, “বঙগদূত' এই একই ভাবধারা মধ্যবিত- 
শ্রেণীর উৎপত্তির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মার্টিন 
বলেছেন : "10725, 9৩০৪0$6 1৮ ০1:5018655, ৪3 1277050 ০০০ 

9০৮ 212০9 19০ছ রা 05০826. 02016. ৯ 22006. বেক্য়ত? 
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ফলোৎপত্তির সম্ভাবন। তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল টির জী 

বোহেছুর নন আহ সারম্ৃত্বিকা ইহা বাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না 
কিন্ত বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।..অতএব এই প্রকার 

_ অবস্থাস্তর ও রীতি পবিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার-*'ইহাই সাব্যত্ত 
হইতেছে ।” টাঁক। যদি অচল অবস্থায় সিন্দুকে মজুত থাকে, তাহলে তার 
“টাকাত্বই থাকে না, বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী সিমেল একথ। বলেছেন এবং একথা 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। '“বঙ্গদৃত+ও তাই বলেছেন। টাকার 
সে সারমাটির তুলনা! করে “বঙগদুত” লিখেছেন যে সারমাটি যেমন এক- 
জায়গায় রাশীকৃত করে জমিয়ে রাখলে তাতে কোন উপকার হয় না, টাকাও 

তেমনি একজায়গায় মজুত করে রাখলে তাতে কোন “ফলোদয় হয় না» কিন্তু 

“বিস্তীর্ণ 'হইলেই” অর্থাৎ সচল হলেই ফল হয়। নিক্রিয় গচ্ছিত টাকা 
মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করে সচল ও সক্রিয় করার জন্য “বঙ্গদূত' এখানে 
পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এদেশী গচ্ছিত মূলধন অর্থ নৈতিক উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে নিয়োগের পথে ইংরেজ শাসকর! অনেক অন্তরায় স্থষ্টি করেছিলেন। 

তার জন্য ধনতন্ত্রের স্থুসঙ্গত ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়েছে বাংলাদেশে, এবং তার 

অবশ্ঠস্ভাবী ফলম্বরূপ বাংলার নবযুগোপযোগী সামাজিক শ্ররেণীবিন্তাসও সম্ভব 
হয়নি । অর্থাৎ নবযুগের প্রকৃত বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ 
শতকে বিশেষ হয়নি বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মক্ষেত্রের 

(প্রধানত চাকরির ) বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ও ক্রমপ্রসারের ফলে বাঁডাঁলী মধ্যবিত্শ্রেণীর 

বিভিন্ন স্তরের ভ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাঁকে। তাতেও, অর্থাৎ নাঁগরিক 
 অধ্যবিতশ্েণীর ক্রমপ্রসারের ফলেও, বাংলার সমাজের সচলতা € 90০19] 

০০) অনেক বেড়ে যায়। 

. উনি পাকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সচলতা৷ বাঁড়তে থাকে। এই 
অময়টাকে ভিরোজীয়ানদের যুগ বলা যায়। বাঁমমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধনিক 
অভিজাতগোষ্ঠীর সামাজিক সচলতার চেয়ে পরবর্তাঁ ডিরোজীয়ানদের বা ইয়ং- 

_এঞসঙ্গলের যুগের সচলতা৷ অনেক বেনী ছিল। কেবল উপার্জিত ধন নয়, বিদ্যা 
: তখন সামাজিক মর্ধাদার নতুন মানদণ্ড হয়ে দড়িয়েছিল। ডিরোজীয়ানদের 
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টন বিশেষ করে পাঁটাতযবিপ্কা।  ব 
নতুন বিদ্বান ও বিত্তবান মধ্যবিত্তের চলার গতি খানিকটা উদ্দাম লক্ষ্যহীন 

ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও, বাংলার সমাজের দীর্ঘস্থায়ী 
জড়তা, স্থবিরতা ও কুপমণ্ডকত! ভাঁঙবার অন্য. ইয়ংবেঙ্গলের এই বাধাবন্ধহীন 
বেগের ও প্রচণ্ড উদ্দামতার আঘাত কিছুটা প্রয়োজনও ছিল। একট। 

অনড় অচল জড় সমাঞ্জকে জঙ্গম করতে হলে তার রুদ্ধ ঘারে আঘাতের 

উপর আঘাত করতে হয়। ইয়ংবেঙ্গল এই এতিহাসিক দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন, শহ্বকগতি নিষ্ষিয় বাঁডালী সমাজকে তারা সক্রিয় ও বেগবান 

করে তুলেছিলেন । | 

উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রুত সংখ্যাঁবৃদ্ধি | 

ও প্রসার হতে থাঁকে। এই সময় ভালহৌসি রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের 
প্রবর্তন করেন এবং আধুনিক ভাকবিভাগও প্রতিষ্ঠী করেন। ১৮৫৩ সালে 
তিনি তার বিখ্যাত রেলওয়ে-মিনিট রচনা করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে 

সহমআ্ীধিক মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে যায় এবং প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী তাতে 

' চলাচল করতে থাকে । ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে রেলপথ তৈরি হয় প্রায় 
১৫২৪৫ মাইল । হাণ্টার বলেছেন :* "৭,019. 10911700315 951220. 006 

00010017105, 8000910950 055 002 10000006101) 0 1511%78253, 00 

০৬ ৮৮০ ০০৪০৮ 00০] 00 01015865 21062102152 2100 00 

[61151 52010210278. 06£1652 09016 101000710, 2180. 1010 1550]5 

12101 019০008115 18056012060. ৪ 106৮7 17205502121 21. 10 11019.” 

রেলওয়ে ও ডাঁক-তার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের ভ্রুত 
বিস্তার হতে থাকে, এবং মী্ুষের চলাচল ও পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক 

বেড়ে যায়। ভালহৌসির আমলে 'পাঁবলিক ওআর্ক্স” বিভাগও পুনর্গঠিত 
হয়, এবং তার বাৎসরিক ব্যয় আগের আমলের ২৬০০০ পাউগু-্টার্লিং, 
থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যেই প্রায় দশগুণ বেড়ে ২৫০১০০০০ পাঁউওু-্টার্লিং 

হয়।" রাম্তা-ঘাট, থাল-নাঁলা, সেতু, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, স্টশান-ব্র, 
আদালত ইত্যাদি এই সময় নির্মাণ কর! হয়। ধনবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে. 



বিদ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ তি উইল কুটি ২৭২ 

আমরা জানি, সাধারন আনবগযীপকর্ে লাকোরী সা হলে সমাজে 

উস 
২ ডাঁলহৌসির - আমলে আমাদের দেশে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের 

| টন ?119015015539) অতি ভ্রত কলেবরবৃদ্ধি হয়, এবং সাধারণভাবে 

মধ্যবিতের অধিকাংশ ব্তরের অপ্রত্যাশিত আঘথিক উন্নতি হতে থাকে। 
শিক্ষার ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য মধ্যবিত্তের বিকাশ তখন বাংলাদেশে যেমন 

হয়েছিল, সেরকম আর ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয়নি । স্বভাবতঃই তাই 
বাঙালী -মধ্যবিত্তশ্রেণী এই অর্থনৈতিক প্রসারণের যুগে সবচেয়ে বেশী 

উপকৃত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের বাঁঙালী মধ্যবিত্তের 
এই আঘধিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও প্রবল সামাজিক সচলতাঁর যুগের 

প্রতিতূ ছিলেন পত্তিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর | বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার 
ও সমাজসংক্কার আন্দোলনের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সমাজের 

এই গতিবেগই প্রতিফলিত হয়েছিল । 

, উনিশ শতকের তৃতীয় পাঁদে ইংলগ্ডের সামাজিক ইতিহাসেও যুগাস্তকারী 
সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে । সেখানেও এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান 
শহর-নগরের মধ্যবিতশরেণীর ম্বাধিকারবোধ ও সামাজিক চেতন1। এঁতিহাসিক 
ট্রেভেলিয়ান (0. 70. 0165৮515215) বলেছেন :৮ 

1? 1832 005 20900050০০০ 108,069 $01306706 ৪10 

1050 9621) 50 46360. 29 60 17101006191 036 01019- 

01855. 1170 1867 10 ৪5 06211560. 25817 50 ৪3 6০ 17701006 

0০ 2650 ০ 076 1010016-01955 2130. 61)০ চ701101)8-77727 ০ 

606 60529, প5০ 120063156 50059087209, ০০22 1868 

৪00. 1875, ড৮৫3 2. 1011£ 1156 0£ 16:6010725, 13010775 825097 02০ 

্ 7৮০৪, [17818 01810) 2154 1.0 2১003, 0০012: 20108601% 

্ 2 25:0027 086 0611738 ০৫6 0০ 051] 92:1০ 8180 015 
্ লাজ ৮০. 551 ০020160002 2 5061 ৮52 00252 

80558, 88010215 2080. 1001210391 158131560 ৪2 26 129 
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আন্দোলনে লৌকসজীতের দাঁন ছিল যথেষ্ট । বাসবিহারীবাবু নিজে বেশ 
ভাল পদ্য ও গান রচন! করতে পাঁরতেন। তদানীন্তন ছোটলাট ক্যাম্পবেল 
সাহেবকে সম্বোধন করে তিনি কুলীনকন্তাঁদদের বেদনা-বিষয়ে এই সঙ্গীতটি 

রচনা করেন : 

(দাশরথীর সুর, তাল ঠেস কাওয়ালী ) 

রেম্বল! কেন তোমাঁর হল এমন উল্টো মত। 
এ ভারত রসাতলের পথ". 

নৃতন নিয়ম তোমার সকল নৃতন মত, 
নাহি মান কাঁর কথা, বল নৃতন নৃতন কথা, 
হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উঠাও রথ; 

আসল পথে নাইকো৷ তোমার কিছুই মত, 
( দেখ) বিদ্যানাগর বিচার করে, 

* রাপবিহারী ঘুরে মরে, 
আমাদের যে নয়ন ঝরে, তার কি পথ? 

রাঁসবিহাারীর সঙ্গীতরচনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাক! নর্মাল স্কুলের সংস্কৃতের 

অধ্যাপক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সঙ্গীতটি রচন! করেন : 

(জীব সাজ সমরে, এই গানের সুর ) 

মনোছুঃখ কব কায, 

দুঃখ কে বুঝিবে এই ছুঃখময় ধরায় । 

পিতা কপালদোঁষে কাঁপালিক প্রায়, 
লিপ্ধ আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়, 

আজন্ম পালিয়ে এসব কুলমেয়ে 

বলি দিবে কুলময়ীর পাঁয়। 

সঙ্গীতের বিষয়বন্ত কুলীন কন্যাদের খেদোক্তি। ঢাঁকার বনগ্রামনিবাসী 
8/৮87882 বিবয়বন্থ একই, কুনীন: 
নিরিরিরররারানি, 

১৭ 
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কেন্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োছন। 

( রাজ। ) বল্পলালেরি চেলাদলে করিতে দমন । 
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাই না গোলা বরিষণ, 

( একটু ) আইন অসি খরযাঁণ কর গো অর্পণ, 

বিদ্যাসাগর সেনাপতি, 

( মোদের ) রাঁবিহারী হবে রথী, 

মোর! কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন। 

প্রথমে এই তিনটি গান স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ কর! হয়, এবং চারিদিকে 

লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে । রাঁসবিহারী লিখেছেন : “এই 

তিনটি গাঁনই “ঢাঁকাপ্রকাঁশে? প্রকাশ করাইলাম। কেম্বলের গানটি অতি 

অল্পকাল মধ্যেই নানাস্থানে ব্যাপ্ত হওয়াতে হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকবাবু 
যাহাতে সামাজিক লোকসকল লজ্জিত হয় এপ আরও কয়েকটি গান রচন। 
করার নিমিত্ত আমাকে স্বকীয় পত্রিকায় অন্গরোধ ফরেন ।৮ এরপর তিনি 

আরও কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। যেমন : 

কোন্ পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে। 
দিলেম যৌবন রতন, কাকের মতন, 

বুড় মামার গলে তুলে। 
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দস্ত নড়ে, 

করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে। 

এমন অস্থিসারা আঁধামরা, 
দেখে আমার অঙ্গ জলে। 

যে আমায় বাছা বলে, স্সেহে নিয়েছে কোলে 
তার কোলে প্রেমের ডালি দেই কি বলে। 
এমন মেল বেদ্ধেছে যে দেবীবর, 

খাঙ্গরা মারি তার কপালে । 

,স্ডাঁকা। বিন বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাসবিহারীবারু 
গু তীর সহকর্মীরা এই গানগুলি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও লোকমুখে 
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প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। গানগুলি অল্পদিনের মধ্যেই খুব লোকপ্রিয় 
হয়ে উঠল। কেবল পুরুষদের মুখে নয়, মেয়েদের মুখে মুখেও গানগুলি 
রটনা হতে থাকল। গ্রামের মেয়ের! বিবাহের সময় 'অঙ্গীল” গান গাওয়ার 

অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে, বছুবিবাহ-বিষয়ে এই গানগুলি গাইতে আরম্ভ 

করেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন পূর্ববঙ্গে প্রায় লোকসঙ্গীতের 
আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের সামাজিক ফলাফলও ক্রমেই ভাল 

হতে থাকে । রাঁসবিহারী তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে “জীবনবৃত্তান্তে* 

লিখেছেন : “অনস্তর আমি বিক্রমপুর ও বাঁকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে 
উপস্থিত হইয়। উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাঁম এবং সর্বসাঁধারণেই 
গানগুলি শিখিয় সর্ধবদা ঘাঁটে মাঠে গাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রমণীগণ 

দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া আনন্দের সহিত “উক্ত 
গানগুলি গাইতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যারপরনাই 
আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্পকাঁল মধ্যেই সকলের মত পরিবস্তিত হইয়া 
উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্বে শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম 
ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা হইলেই এই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহুবিবাহকারী 
পাত্রে কম্। প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করিতেন । 

এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎপাত্র পাইলেও 
কন্তা। প্রদান করিতে লাগিলেন।” এই সামাজিক স্থফলটুকু লাঁভের জন্য 
রাঁসবিহাষী মুখোপ্যাধ্যায় যে কতখানি সামাজিক উৎপীড়ন সহা করেছিলেন 
তা স্থানীয় ণঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকার এই বিবরণ থেকে বোঝ] যায় ১২১ 

বিক্রমপুরনিবাঁসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, 
বোধ হয় ন1 ঢাকাপ্রকাশের গ্রাহকমগ্ডলীর মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি 

আছেন। ইনি স্বয়ং কুলীন ও বহুবিবাহকারী হইয়াও বছুদোষাকর 

অধিবেদন প্রথার নিরাঁকরণোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ 

সহকারে প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ব করিতেছেন, তাহ৷ প্রত্যক্ষ করিলে 

এমন ব্যক্তি নাই, তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া 

ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহুবিবাহের বহদোষগ্ছোতক পুস্তক ও 
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মিতা প্রচার করিতেছেন, অসহনীয় শীতবাতাতপ 
বং সামাজিক অসভ্য লোকের উতৎ্পীড়ন ও অপমান সহা করিয়াঁও 

স্থানে পরিভ্রমণপূর্ববক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ 
করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিব্র্যতা, পরিবার- 

বর্গের অন্নাচ্ছাদনঘটিত কষ্টের প্রতিও ভ্রক্ষেপমাত্র করিতেছেন না। 

রাঁসবিহারীর গ্ভায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্বের 

বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার 
করিয়া যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি 

উল্লিখিত বিষয়টা তাহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। 
«এক মুহুর্তের নিমিত্তও ইহাকে উক্ত বিষয়ের চিস্তা আলোঁচন! অথবা 

কোন না! কৌনরূপে উদ্ঠোগচেষ্টাশৃন্য থাকিতে দেখা যায় না। 

রাঁসবিহাঁরী মুখোপাধ্যায় বিগ্াসাগরের যে খুব অন্থুরাগী ছিলেন তা 
বলাই বাহুল্য । দূর থেকে তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে কেবল আঁদর্শেরই 
সংযোগ ছিল ত৷ নয়, প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল। বহুবিবাঁহ- 
নিবারণ-আন্দোলন সম্পর্কে আলাপ-পরামর্শের জন্য বাঁসবিহাঁরী মধ্যে মধ্যে 

কলকাতায় বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ের নিকট আসতেন । তিনি নিজে যখন 

কৌলীন্তাপ্রথা ভেঙে সর্বদবারী বিবাহ করতে প্রস্তত হন, তখন কলকাতায় 
এসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সে-বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন*্এবং তাঁর 

সাহাঁধ্য চাঁন। বিদ্যাসাগর মহাঁশয় সেই সময় টাক অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী 
ব্যক্তিদের কাছে রাসবিহাঁরীর বিবাহকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ 

জানিয়ে পত্র লেখেন । ভাওয়ালের রাজার কাছে লিখিত তাঁর পত্রখাঁনি এই : 

নান! গুণালঙ্কত 
রীযূত রাজ! কালীনারায়ণ রায় বাহাছুর মহাশয় 

মদস্ুগ্রাহকেষু 
জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা 

বিনয়বহুমাননমন্বাঁরপুরঃসরং নিবেদনমিদম্ তারপাশানিবাসী শ্রীযৃত 
বাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহার নিকট 
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৫ শুনিলাম কুলীনদ্দিগের মধ্যে সার্ব্বারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার 
নিমিত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে 
প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন । তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের 
সম্পূর্ণ যত্ব, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার 
বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ব করিবেন সে বিষয়ে আমার অশুমীত্র 

সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কাধ্য- 
সমাধাকালে আমি উপস্থিত থাকি । আমি তাহার অন্থরোধ রক্ষা 

করিতে সম্মত আছি, কিন্ত মহাশয়ের অভিপ্রায়স্চক পত্র না পাইলে, 
আমার তথাঁয় যাইতে সাহস হইবেক নাঁ। মহাশয় অন্থ্গ্রহপূর্ববক এ 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদন্সারে কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত 

হইব । আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কাধ্যবশতঃ 
স্থানাস্তরে ষাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্বে মহাশয়ের 

অকিপ্রায়স্থচক অন্ুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই। 

আমি আধা মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত 

সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্বাঙগীন মঙ্গল সংবাদ দ্বার! পরিতৃপ্ত করিতে 
আজ্ঞ। হয়, কিমধিকমিতি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাঁল। 

অনুগ্রহাকাজ্িণঃ 

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ | 

জাঁজিপাড়াঁনিবাপী তাঁরাপ্রসন্ন রায়কে, মাহুতটুলীনিবাঁসী বাসবিহারী 
রায়কে, কালীপাড়ানিবাসী শ্ঠামীকান্ত বন্দ্যোপাঁধ্যায়কে এই পত্রের একটি করে 

প্রতিলিপি পাঠানো হয়। ১২৮২ সনে বিগ্ভাসাগর মহাঁশয় ৫৫ বছর উভভীর্ণ 
হয়ে বেশ প্রৌঢ় হয়েছিলেন। তাছাড়া অন্খবিস্খেও তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে 
ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও তার সেই জীর্ণ অস্থিসার দেহের মধ্যে 

যে কতখানি উৎসাহ ও কর্ষশক্তি সংরক্ষিত ছিল, এবং তা যে কত সহজে 
সমাজসংস্কারের কোন নতুন উদ্যমের কথা শুনলে উদ্বেল হয়ে উঠত, তা 
রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনের এই বৃত্বাস্ত থেকে বোঝ! যায়। তার, 

দেহ ক্লাস্ত ও অবসন্ন হলেও, মন ক্লান্ত হয়নি। তাই তিনি রুগ্ন দেহ নিয়েও 
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৫৫ বছর বয়সে কলকাতা থেকে ঢাঁক1 গিয়ে কুলীন ব্রাক্মণদের মধ্যে সর্বদ্বারী 
বিবাহের পুররুদ্যাঁপন করতে প্রস্তত হয়েছিলেন । তার আন্দোলন ও সংগ্রাম 

ব্যর্থ হয়নি৷ 

বহুবিবাহ-নিবাঁরণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় 
ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি 
অনেকখানি সার্ক হয়েছিলেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত 

বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধারা আইনের দ্বারা 
সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তীরা তো৷ বটেই, বহুবিবাহ শ্াস্ত্রসম্মত 

বলে ধারা বাদানুবাদ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে, কৌলীন্তপ্রথা ও 
বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথ। স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। ধীরে ধীরে কৌলীন্তপ্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে স্থস্থ সাঁমাঁজিক 
জনমতও গড়ে উঠেছিল। যতটুকু গড়ে উঠেছিল ততটুকুই বহুবিবাহ-নিবাঁরণ 

আন্দোলন সার্থক হয়েছিল বল! ষায়। 
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বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের যে বিবরণ আমর! দিয়েছি, তা প্রায় ১৮৫*-৫১ 
থেকে ১৮৭০-৭২ সাল পর্ধস্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথম 
দশ বছর ( ১৮৫০-৬০ ) বিদ্যাসাগরই ছিলেন বাংলার নতুন সমাজের প্রধান 
কর্ণধার । তীর শিক্ষাসংক্কার ও সমাজসংক্কার আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ এই 

সময় বাঙালী সমাজকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করে। সেই তবঙ্গাঘাতে 

প্রাচীন সমাজের জীর্ণ কুসংস্কারের স্তস্তগুলি একে-একে ভাঁঙতে থাকে, এবং 

তার শু৫ুতিশব্দে সমগ্র সমাজ সচকিত হয়ে ওঠে । ১৮৬৭ সালের পরেও 

সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রভাব ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সময় থেকে প্রগতিশীল 
সামাজিক আন্দোলনের ধারায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হল। 

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭২ সালের মধ্যে ব্রাঙ্মমাজের আন্দোলনে 

নবরূপাস্তর ঘটল । কেশবচন্দ্র সেন হলেন তার প্রধান ব্ধূপকার। বিদ্যাসাগর 
তখন এখাঁনে-ওখানে বিধবাঁবিবাহের বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে সাহাঁধ্য করছেন, এবং 

বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শক্তিশালী করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। 
১৮৭০-৭২ থেকে ১৮৮৮-৯০ পর্ষস্ত পরবর্তাঁ কুড়ি বছরের ইতিহাসের ধারা 

নতুন খাঁতে বইতে আরম্ভ করে। একেবারে নতুন খাঁত নয় অবস্থা, এবং» 
সমাজের ইতিহাসে এরকম অপ্রত্যাশিত খাতবদল ঘটে না৷ কখনও । নবযুগের 
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বাংলার সমাজ-জীবনের আোত দুটি স্বতশ্্রমুখী খাতে, উনিশ শতকের গোড়া 
থেকেই বয়ে চলেছিল। একটি সম্মুখগামী উন্নতিশীল ধারা, আর-একটি 

পশ্চাদ্গামী রক্ষণশীল ধারা । একথা মনে করা ভুল যে এই ছুটি ধারার 
মধ্যে উন্নতিশীল ধারা কোনসময় বেশী শক্তিশালী ছিল। তা কোঁন সময়েই 
ছিল না। রামমোহন, ইয়ংবেহগল, দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও 

তাঁর পরবর্তীকালে, সাধারণ সমাজের দ্দিক থেকে বিচার করলে, সব সময়েই 

রক্ষণশীল আন্দোলনই বেশী শক্তিশালী ছিল বলতে হয়। কিন্তু সমাজের 
নতুন চলৎশক্তি ৫26০7 71910105 ০ 50০160) ধার নিয়ন্ত্রণ করেন, 

তাঁদের চলার গতি দেখেই সমাজের অগ্রগতি-পশ্চাদগতি বিচার করা হয়। 

নবযুগের সমাজের চলৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতেন শহরের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী। 

১৮৭০-এঁর পর থেকে বাংলার এই নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর গড়ন ও 

রূপের ক্রুত পরিবর্তনের ফলে, তাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হতে 
থাকে। জাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্বোধনকালে তাঁরা অত্যস্ত উগ্রভাবে 

এঁতিহবাঁদী হয়ে ওঠেন। এই সব কারণেই এই সময় প্রাচীন আদর্শ ও 

এতিহোর পুনরুখান-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, এবং ম্বভাবতঃই তা মধ্যে 
মধ্যে বাধ ভাঙার উপক্রম করে-। এই সামাজিক তরঙ্গধারার বর্ণন। দেবার 
টা রাড গার রাজি? কযা রিকি 
করার চেষ্টা করব। 

_ সামস্তযুগের ভাঙন এবং নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যযুগের অভ্যুদয় 
যখন হতে থাকে, তখন কাঁচামালের উৎপাঁদকদের সঙ্গে শিল্পপতি ও 

ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে বিচ্ছেদ ঘটে, নগরে-শহরে 

শিল্পবাপিজ্য কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, এবং ক্রমে তাঁর ফলে সমাজে একটি 
সুসংবন্ধ মধ্যবর্তী জনন্তরের বিকাশ হতে থাকে । এই মধ্যবর্তাঁ জনস্তরে 

ধীরে-ধীরে ঘখন নাগরিকতাবোধের বিকাশ হয়, তখন সামাজিক ও রাগ্রিক 
অধিকারের চেতনাও তাদের মধ্যে জাগতে থাকে। তারপর সেকালের 
সামস্ত-সমীজের শ্রেণীবিন্তা ভেঙে গিয়ে যখন নতুন ধনতান্ত্রিক-সমাজ 
. শ্রেণীবিন্যত্ত হতে থাকে, তখন এই 'মধ্যশ্রেণী' নানাস্তরের লোকের সংমিশ্রণে 
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ক্রমে বৃহৎ জটিল আকার ধারণ করে। বিখ্যাত সমাজবিদ্ আযালফ্রেড 
মিউসেল (41259 1০95০1) মধ্যবিত শ্রেণীর উত্পত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে 

বলেছেন :১ 

[10০ 01621 00 0৫6 03০ 50091 ০200130105৭ 01)21:906921520 
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তারপর, মিউসেল বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের পর্বাস্তরের ভিতর 

দিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে এবং তার বৈচিত্র্য ও 

জটিলতাঁগ্ড বাঁড়ে। বৈদেশিক পরাধীনতার জন্য, বাংলাদেশে ধনতস্ত্রের 

যুগসম্মত স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি বটে, কিন্ত তাঁর বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ- 

বহুল অসমবিকাঁশের ধারার মধ্যেও সমাজজীবনে নবযুগের এঁতিহাঁসিক 

লক্ষণগুলি অধিকাংশই ফুটে উঠেছিল। 
আঠার শতকের শেষপাদদ থেকেই বাংলার প্রাচীন সমাজবিস্তাস ধীরে 

ধীরে বদলাতে আরম্ভ করেছিল, এবং উনিশ শতকের প্রথমপাঁদের মধ্যেই 

নবযুগের সমাজের শ্রেণীরূপায়ণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমীণ তত্কালের 

সাহিত্য থেকে কিছু-কিছু পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ 

সালে রচিত তাঁর “কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকে “বিষয়ি ভদ্রলোকের ধার! 
বর্ণনীপ্রসঙ্গে লিখেছেন :২ | | 
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ধাহার। প্রধান ২ কর্শ অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিবি কর্ম করিয়া 

থাকেন তাহারা প্রাতে গাত্রোখান করিয়। মুখ প্রক্ষালনাদিপূর্ববক 
বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈলমর্দন করিয়া থাকেন 
নানা প্রকার তৈল ধাহার যাহাতে সখান্ছভব হয় তিনি তাহাই মর্দন 
করিয়া আনিক্রিয়া সমাপনানস্তর পুজাহোমদান বলিবৈশ্ম প্রভৃতি কর্ম 
করিয়া! ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাঁল বিশ্রীম করিয়া অপুর্ব পোঁষাঁক 
জামাঁজোড়৷ ইত্যাদি পরিধান করিয়া পান্কী বা অপূর্ব শকটাঁবোহণে 

কর্মস্থানে গমন করেন কর্শান্থযায়ি কাল বিবেচনাপূর্বক তংস্থানে 
থাঁকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্ত্রাদদি পরিত্যাগ করিয়া হস্ত- 

পাঁদাদি প্রক্ষালনানস্তর গঙ্গোদকম্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি 
*সমাপন করিয়। জলযোগানস্তর পুনর্ধার বৈঠক হয়, পরে অনেক 
লোকের সমাগম হইয়। থাকে কেহ কোঁন কর্মোপলক্ষে কেহ বা কেবল 

সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যার্দি। 

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ ধাহার! ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন 

' তীহাদিগের প্রায় এ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর 
পরিশ্রমের বাহুল্য । 

দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তীাহাঁরদিগের অনেক এ ধারা কেবল আহার 

ও দানাদি কর্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় করণ কেহ 

মুহরি কেহ মেট কেহ বা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্শ করিয়। থাঁকেন 
বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন বাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর 

নিকট আজ্ঞ। যেআঁজ্ঞ। মহাঁশয় ২ করিতে নীট রারজিরারান 

উদ্রের জালা । 

477 ক ররুনিকারর ধারা কহিলাম এক্ষণে 
অসাধারণ ভাগ্যবান লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাঁতে ধাহাঁর- 

__দিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার 
বা জমীদাঁরির উপন্বত্ব হইতে ন্াষ্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাহারা 
প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্বোক্ত রীত্যন্ুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্বক 
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_. মধ্যাহকালে ভোজন করিয়! প্রায় অনেকেই নিজ্া যান চারি বা ছয় 
দণ্ড বেলা সত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহ বা পুবাঁণাদি শ্রবণ 
করিয়। থাকেন । 

এই বর্ণনার মধ্যে ভবানীচরণ কেবল সমাজের নতুন শ্রেণীবিন্যাঁসের ইঙ্গিত 
করেননি, বিভিন্ন শ্রেণীর আচার-ব্যবহারেরও চমৎকাঁর বিবরণ দিয়েছেন । * 

১৮২৫ সালে রচিত তাঁর “নববাবুবিলান' পুম্তকে তিনি এই নতুন শ্রেণী- 

রূপাঁয়ণের অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে বলেছেন :* “ইংবাজ কোম্পানি 
বাহাঁছুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা 
নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জেষ্ট্ভ্রাতা 

আসিয়! ন্বর্ণকার বর্ণকার কর্শমকাঁর.''বেতনোপতভূক হইয়া..'সরদাঁরী* চৌকি- 
দারী জুয়াচুরি পোদ্দাবী করিয়।...কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির 
কাগজ কিন্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসাঁনে অধিকতর ধনাঢ্য 
হইয়াছেন...” ভবানীচরণের এই বিষ্লেষণ অনেকটা সমজবিজঞানসম্মত। 
বাংলাদেশে কলকাতা মহানগর নবযুগের প্রধান অর্থ নৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে 
গড়ে উঠল। যখন গড়ে উঠল তখন স্বর্ণকার কর্মকার প্রভৃতি অনেকে 

গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে যাত্রা করলেন, স্বাধীনভাবে ব্যবনা করে 
অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্তে। নতুন মহানগরে সর্দারি পোদ্দীরি করেও 
উপার্জনের পথ খুলে গেল। কোম্পানির কাগজের ব্যবসা করে ( স্বয়ং 

রামমোহন রাঁয়ই করতেন ) এবং নতুন জমিদারী কিনে (রামমোহন 

রায়ও তা করেছেন ) অনেকে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেন। সর্বোচ্চ নতুন 

জমিদারশ্রেণী ছাড়া বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তিনটি স্তর ক্রমে স্পষ্ট 

আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। ভবানীচরণের বিবরণ থেকে বাঙালী 

মধ্যবিত্তের এই তিনটি স্তরেরই বিকাশের আভাম পাঁওয়! যাঁয়। সমাজবিদ্র! 

* এই গ্রন্থের “দ্বিতীয় খণ্ডে? (৭৯-৮১ পৃষ্ঠায় ) এবিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখানে 

সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হল।--বি, ঘো, . | 
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এখন মধ্যবিত্তের এই তিনটি শ্তরকে বলেন, "00227, 11115 ও এ.০৯০: 

1$010016-1555"_ উচ্চ-মধ্যবিত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত। 

বাঙালী মধ্যবিত্তের সামাজিক রূপায়ণ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে “বঙগদূত' 
ইবি লেখেন :৪ 

গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্বত্র 
অনেক ধন বুদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে 
বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদ্দিগের স্থৃতরা আবশ্তক, 
অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্ববাপেক্ষা ষে এক্ষণে অবস্থাস্তর হইয়াছে 
ইহার কারণ এই যে পূর্ববাপেক্ষ! ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ 
এ” দেশে অবাঁধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক 

য়োরোপীয় মহাঁশয়দিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে 
দুটীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পাঁরে 
কিন্ত যেহেতুক এ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার 
অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমীণং। পূর্বব ত্রিশ বৎসর 
'ষে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাক! মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ 

তিন শত টাকা পধ্যস্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইব্প অনেক 
দৃষ্টাস্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাঁদির মূল্য বুদ্ধির দ্বার! সম্পদ হওয়াতে জনপদের 

পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যেসকল লোঁক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিন্স ন 

এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে 
এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হুম্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বান্তব 
দিন প্রকাশ পাইতেছে। 

এই মধ্যবিভেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যন্ল 
লোকের হন্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক 

থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ ছুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে 
ক্লেশিত থাঁকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশীসন অপেক্ষা পূর্বোক্ত 
প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ ছি. ও 

হইবেক। | 
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এত স্বন্দর সামাজিক বিশ্লেষণ সমসাময়িক পত্রিকায় অত্যস্ত বিরল বললেও 

অতুযুক্তি হয় না। 'বঙ্গদূত' বলেছেন ত্রিশ বছর আগেও যে-সব জমির দাম 
ছিল ১৫. টাঁকা, এখন তার দাম বেড়ে ৩০০২ টাঁক পর্ধস্ত হয়েছে । ব্যবসা- 

বাণিজ্যের অনেক প্রসার ও উন্নতি হয়েছে । সেকালের কুলগত বৃত্তির 

বংশাহক্রমিক বন্ধন ছিন্ন করে অনেকে অবাধ বাণিজ্যের পথে যাত্রা! করে 

সমাজে প্রতিষ্ঠীলাভ করেছেন। সেকালের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার 
অন্ততম মানদণ্ড ছিল কুল, জাতি বা বংশ। সেই কৌলিক মাঁনদণ্ডের 
বদলে নতুন ধনতাস্ত্রিক যুগে আধিক মাঁনদণ্ডই বড় হয়ে উঠল, এবং সমাজে 
জাঁতি-উপজাতিগত স্তরবিন্তাস ভেঙে গিয়ে নতুন বিত্বগত শ্রেণীবিন্তাসের 
হুচনা হল। সেকীলের সমাজ অচল স্তরবিস্তস্ত গড়নের জন্য স্থিতিশীল ছিল; 
নবযুগের সমাজ পরিবর্তনশীল শ্রেণীবিন্ন্ত গড়নের জন্য গতিশীল হল ৷ জর্ধান 
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সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় না হলেও, “বঙ্গদৃত' এই একই ভাবধাঁর৷ মধ্যবিত্ব- 

শ্রেণীর উৎপত্তির অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। মার্টিন 

বলেছেন : *?101365, 0০০8092 16 01:0019055, ৪3 181509৫ 0:09 

02101300, 51১079110ত ০৮০100176 2০810061016 2900116.” বিলদুত: 

লিখেছেন : “এদেশের অবস্থাম্তর হওয়াতে ষে সকল উপকাঁরোপযোগি 
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ফলোৎপত্তির সভাঁবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে 
যেহেতুক ধন আর সারমৃত্তিক। ইহ! রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না 
কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।-..অতএব এই প্রকার 

অবস্থাস্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্যবিস্তার...ইহাই সাব্যস্ত 
হইতেছে ।” টাঁকা ঘদ্দি অচল অবস্থায় সিন্দুকে মজুত থাকে, তাহলে তাঁর 

“টাকাত্ব'ই থাকে না, বিখ্যাত ধনবিজ্ঞানী সিমেল একথ। বলেছেন এবং একথা 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। “বঙ্গদৃত”ও তাই বলেছেন। টাঁকার 
সঙ্গে সারমাটির তুলনা করে “বঙ্দুত' লিখেছেন ষে সারমাঁটি যেমন এক- 
জায়গায় রাশীকৃত করে জমিয়ে রাখলে তাতে কোন উপকার হয় না, টাকাও 
তেমনি একজায়গায় মজুত করে রাখলে তাতে কোন “ফলোদয় হয় না, কিন্ত 

€বিস্তীর্ণ" হইলেই” অর্থাৎ সচল হলেই ফল হয়। নিষ্িয় গচ্ছিত টাকা 
মূল উৎপাদনক্ষেত্রে নিয়োগ করে সচল ও সক্রিয় করার জন্য “বঙ্গদূত' এখানে 
পরোক্ষে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এদেশী গচ্ছিত মূলধন,অর্থ নৈতিক উতৎপাঁদন- 
ক্ষেত্রে নিয়োগের পথে ইংরেজ শাসকরা অনেক অন্তরায় স্থষ্টি করেছিলেন। 
তার জন্য ধনতন্ত্ের স্থসঙ্গত ক্রমবিকাশ ব্যাহত হয়েছে বাংলাদেশে, এবং তার 
অবশ্স্তাবী ফলম্বরূপ বাংলার নবযুগোপযোগী সামাজিক শ্রেণীবিন্তাসও সম্ভব 

হয়নি। অর্থাৎ নবযুগের প্রকৃত বুজোয়াশ্রেণীর বিকাশ বাংলাদেশে উনিশ 

শতকে বিশেষ হয়নি বললেই চলে। কিন্তু শিক্ষার বিস্তার এবং কর্মক্ষেত্রের 
(প্রধানত চাকরির ) বৈচিত্রবৃদ্ধি ও ক্রমপ্রসারের ফলে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
বিভিন্ন স্তরের ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে । তাতেও, অর্থাৎ নাঁগরিক 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্রমপ্রসারের ফলেও, বাংলার সমাজের সচলতা। (9০০81 

17801011)) অনেক বেড়ে যায়। 

_.. উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই সচলতা৷ বাড়তে থাকে। এই 

_ সময়টাকে ডিরোজীয়ানদের যুগ বলা ঘায়। রামমোহনের যুগে মুষ্টিমেয় ধনিক 

অভিজাতগোষ্ঠীর সামাজিক লচলতার চেয়ে পরবর্তী ভিবোঁজীয়ানদের ব1 ইয়ং 

» বলের যুগের সচলতা অনেক বেশী ছিল। কেবল উপার্জিত ধন নয়, বি্যাও 
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মধ্যে অনেকেই সন্্ান্ত ধনিক পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং বিত্ত ছাড়াও 
তাদের সম্বল ছিল নবধুগের নতুন বিদ্যা, বিশেষ কবে পাশ্চাত্যবিষ্ভা। এই 
নতুন বিদ্বান ও বিত্তবান মধ্যবিত্তের চলার গতি খানিকট। উদ্দাম লক্ষ্যহীন 
ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলেও, বাংলার সমাঁজের দীর্ঘস্থায়ী 
জড়তা, স্থবিরতা ও কুপমণ্কতা৷ ভাঙবার জন্য ইয়ংবেগলের এই বাধাবন্ধহীন 
বেগের ও প্রচণ্ড উদ্দামতাঁর আঘাত কিছুটা প্রয়োজনও ছিল। একটা 

অনড় অচল জড় সমাজকে জঙ্গম করতে হলে তার রুদ্ধ দ্বারে আঘাতের 

উপর আঘাত করতে হয়। ইয়ংবেঙগল এই এঁতিহাসিক দায়িত্ব পালন 

করেছিলেন, শন্বুকগতি নিষ্ষিয় বাঙালী সমাজকে তীর সক্রিয় ও বেগবান 

করে তুলেছিলেন। 
উনিশ শতকের তৃতীয় পাঁদ থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি 

ও প্রসার হতে থাকে । এই সময় ভালহৌসি রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের 
প্রবর্তন করেন এবং আঁধুনেক ভাকবিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৩ সালে 
তিনি তীর বিখ্যাত রেলওয়ে-মিনিট রচনা করেন । ১৮৫৬ সালের মধ্যে 
সহম্রীধিক মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে যায় এবং প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী তাত 
চলাচল করতে থাকে । ১৮৮৮-৮৯ সালের মধ্যে রেলপথ তৈরি হয় প্রায় 

১৫১২৪৫ মাইল । হাঁণ্টার বলেছেন :* “০:৭4 10811)98515 56126 03০ 

00901010165, ৪800091050 25 05০ 100:0900501020 0 1211%7855, 0০0 

00107 0১০ ০০০05 0062 00 01152:05 27061007156 200. 00 

[571581151 5801691, 117 2. 062£:22 02001:2 91010005025 2150. 910) 1550165 

15101) 01806159115 109100£818050 ও, 10০%5 11808500191 818. 113 [13019.৮ 

রেলওয়ে ও ভাঁক-তার-ব্যবস্থা। প্রবর্তনের ফলে দেশের অস্তর্বাণিজ্যের ভ্রুত 

বিস্তার হতে থাকে, এবং মাচুষের চলাচল ও পারস্পরিক যোগাযোগ অনেক 

বেড়ে যায়। ডালহৌসির আমলে “পাবলিক ওআর্কস” বিভাগও পুনর্গঠিত 
হয়, এবং তার বাৎসরিক ব্যয় আগের আমলের ২৬০,০০০ পাউগু-স্টালিং 

থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যেই প্রায় দশণ্ডণ বেড়ে ২৫০,০০০ পাঁউও-স্টালিং 

হয়।" রাস্তা-ঘাট, খাল-নালা, সেতু, স্কুল-কলেজ, ডাকঘর, স্টেশান-বন্দর, 

আদালত ইত্যাদি এই সময় নির্মাণ করা হয়। ধনবিজ্ঞানের নিয়ম অন্গসারে 
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আমরা জানি, সাধারণ জনকল্যাণকর্ধে সরকারী এ হলে সমাজের 

লোকজনের বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত হবার স্থযোৌগ বহুগুণ বেড়ে যাঁয়। 
স্থতরাঁং ডালহৌসির আমলে আমাদের দেশে চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের 
(9915186 71191501955) অতি ভ্রত কলেবরবৃদ্ধি হয়, এবং সাধারণভাবে 

মধ্যবিত্তের অধিকাংশ স্তরের অপ্রত্যাশিত আধিক উন্নতি হতে থাকে। 

শিক্ষার ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্ত মধ্যবিত্ের বিকাশ তখন বাংলাদেশে যেমন 

হয়েছিল, সে-রকম আর ভারতের অন্য কোন প্রদেশে হয়নি । ব্বভাবতঃই তাই 

বাঙালী মধ্যবিত্রশ্রেণী এই অর্থনৈতিক প্রসারণের যুগে সবচেয়ে বেশী 
উপকৃত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের বাঙালী মধ্যবিত্তের 
এই, আধিক সচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও প্রবল সামাজিক সচলতার যুগের 
প্রতিভূ ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার 
ও সমাজনংস্কার আন্দোলনের প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাঁতের মধ্যে সমাজের 

এই গতিবেগই প্রতিফলিত হয়েছিল । 

. উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে ইংলগ্ডের সামাজিক ইতিহাসেও যুগাস্তকারী 
সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে । সেখানেও এই পরিবর্তনের মূলে ছিল ক্রমবর্ধমান 

শহর-নগরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধিকারবোধ ও সামাজিক চেতনা। এঁতিহাঁসিক 
ট্রেভেলিয়ান (33. 1. 05561592) বলেছেন :৮ | 

[1832 0০179201010 1090 10617100902 500121272  2:0. 

1120 02212 50 ৫961)90 25 6০ 11)01002 19916 00০ 1011001০- 

০1995. 1] 1867 2 25 06:6160. 24917) 50 ৪5 6০ 121501006 

05 1550 ০৫ 076 1010016-01959 2190. 09০ চ70110105-1060 ০৫ 

0)০ 60ড725, 11056 10010601906 50155600061)09, 106/০620 1866 

8700 1875, 93 ৪. 1025 1190 01 1:66010005, 11501001776 1061 006 

10961515175 00010 25019004605, 70158197 60002:001, 

আগ 16020 056 096010)8 0£ 006 0351] 92251০2 2:20. 005 

10100561510655 00 0:55 50120796060]; 0061 00 (01092 

. অঞটড65, 52220925 215৫ 200110109] 15815190007 290. 16 19ঘাও 
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ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিককৃষ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীাদ' মিজ্র 
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00258156785 [00701000৩ 7 220. 01091157206 21500061 

12051591, 0132 12010851012 0: 06 28010516019] 12000121110 

055 102610199] 20810010352 চে 1884, 159.0276 2 9ত 5281 

15021 0০0 0১০ 28021011310106106 0: 1,00981 ৯০1030%01006120 20 

002 70181 0190:153. 

এই সময় জন স্টয়ার্ট মিল ওদেশের চিস্তাধারায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব 
বিস্তার করেন এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাকে তিনি সমাজের বহুদূর স্তর পর্যস্ত 
প্রসারিত করে নিয়ে যান। ১৮৫৯ সালে তার রচিত 0% 14621, ১৮৩৬১ 

সালে 76101558056 0022115% এবং ১৮৬৯ সালে ৯৮%15০$$০% ০) 

ড/০779% নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ সালে ভাঁরুইনের 01180% ০ 

979০55 গ্রস্থও প্রকাশিত হয় । মিল, ডারুইন, কার্প মাঁক্সও অন্যান্য মনীষীর! 
উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাঁকে প্রবলভাবে আলোড়িত 
করে তোলেন। ইংলগ্ড ও ইয়োরোৌপের ইতিহাসে সামাজিক সংস্কারকর্ষের ও 

উন্নতিশীল আন্দোলনের এক নতুন পর্বের স্চনা হয়। আমাদের দেশেও এই 

সময় সম।জসংক্কার আন্দোলনের এক হ্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়। তার প্রথম 

পর্বে আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় পর্বে কেশবচন্দ্ 
সেন। বিদ্যাসাগর যখন তীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার মধ্যগগনে বিরাজ 
করছেন* তখনই কেশবচন্দ্রেরে আবির্ভাব হয়। বিষ্ঠাসাগরযুগের প্রচণ্ড 

সামাজিক গতিবেগ কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করেন, এবং তাকে আরও বর্ধিত কবে 

সমাজের নতুন অগ্রগতির পথ নির্মাণের চেষ্টা করেন । 
বিদ্যধসঠগরযুগে, বিগ্যাসীগবের সামাজিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রভীবে, 

তরুণ কেশ্বচন্দ্রে চিত্র গড়ে উঠেছিল । যদ্দিও কেশবের জীবনে ১৮৫৯ 
সালে ২১ বছর বয়সে “বিধবাঁবিবাঁহ নাঁটক+ অভিনয় করে শহরময় চাঞ্চল্য 

স্থষ্টি কর! একটি সাঁমান্ত ঘটন। মাত্র, তাহলেও সামাজিক ইতিহাসের ধারার 
দিক থেকে এই সামান্ত ঘটনাটির গ্রক্ত্ব আছে। কেশব নিজে ছিলেন 
'স্টেজ-ম্যানেজার ও প্রযোজক । চিৎ্পুরে গোঁপাঁল মল্লিকের বাড়িতে» 
কেশবের শ্রযোজনায় “বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় দেখতে বিছ্যাসাগর 

১৮” 
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নিজে একাধিকবার গিয়েছিলেন। কেশবজীবনীকার প্রতাপচন্ত মজুমদার 
লিখেছেন :৯ ৮20০ 061800002105 ৪5 1256 ০957560 €০ 0১০ 09110 

17 006. 10621771708 01859, 800 71:0001067 ৪. 56733210010 

(051006059, ডা15101) 0০9০ 71010 চ510299960 10 ০219. 16521: 1০016, 

 শ6 151015550056555 01 0156 121615550 ০125555 ০৫ [7100 50০৫৩ 

7616 19:2521076,100106 10101)621 200 90061 ০0৫6 68০ ৮৮10৬ 

10791718662. 10056106106 19810161510 2াত। 000910015, ড105559621 

০8006 10016 01321) 010০6, 2130 6610061-19621060. 29 1) 29, 89 

[90৬০0 €0::190905 ০৫ (2975. কেশব ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী বিদ্যাসাগরের 

আদর্শের প্রতি যে কতখানি আকুষ্ট হয়েছিলেন তা এই ঘটনাটি থেকে 
খানিকটা বোঝ] যায়। . ১৮৬৯ থেকে ১৮৭০-৭২ সাঁল পর্যস্ত বাংলার 

সমাজে কেশবচন্দ্রের প্রাধান্যের যুগকে ব্রাঙ্মপমাজের নবোথানের' যুগ বল! 

হয়। ব্রাক্ষমমাজকে কেশবচন্র এই সময় যে নবজীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত করে 
তুলেছিলেন, তাঁর প্রেরণ! পেয়েছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শ থেকে । 
বিচ্ভাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনের আঘাতে অ্িয়মাণ ব্রাহ্মদমাজ 

পুনজীবন লাভ করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : “এই কালের প্রথম 
ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশয় নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে উঠিতে 
লাগিলেন; এবং তাহাকে আবেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মদমাজও সুধ্যমগ্ুলের ন্তায় 
মানবচক্ষুর গোঁচর হইল ।” রি 

এই সময় কেশবচন্দ্র ব্রহ্মবিগ্ভালয়, সঙ্গত সভা, কলিকাতা কলেজ প্রভৃতি 
স্থাপন করে, বাংলার শিক্ষিত তরুণসমাঁজকে ব্রাহ্ম আন্দোলনের দিকে 

প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। প্রগতিশীল তরুণ বাংলার আদর্শ মুখপাত্র হয়ে 

ওঠেন তিনি। তার চরিত্রের সারল্যে ও বলিষ্ঠতাঁয়, তাঁর গ্রাতিভায়, 
পাণ্ডিত্যে ও অসাধারণ বাগ্সিতায় বাংলার সমগ্র তরুণলমাঁজ তার প্রতি মন্র- 
মুগ্ধের যতন আকৃষ্ট হয়। প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্ 

রা -যোগ দেন । ১৮৫৭ থেকে ১৮৬২ পর্যস্ত পাচ বছরের মধ্যে 

স্কিশি বক্ত।, পুস্তিকা-লেখক, সংস্কারকর্মী, ধর্মপ্রচারক ও মানিবাহতে 

'ৰলে জনসমাজে পরিচয়লাভ করেন--41097128 0696. £হ, সওঞাজে, ৮ 
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স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি নতুন ব্রাহ্গধর্ষের বাণী প্রচার করতে আরম্ভ করেন। 
১৮৬৪ সালে এই উদ্দেশে তিনি ভারত-ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, এবং 

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বাংলার ব্রাঙ্ষধর্মের 'উদ্বোধনী-বাণী প্রচারের জন্য 
যাত্রা করেন (40108066106 096016 1) 00০17156006 6১০ 917000 

921091”--মজুমদার, ৯৮ )। বাঁমমোহনের আমল থেকে ভারতের বিভিন্ন 

প্রদেশবাসীর! বাংলার ব্রাঙ্মধর্মের কথ! শুনেছিলেন বটে, কিন্তু সেই 

আদর্শপন্থী কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে তার পরিচয়লাভের স্থযোগ 

তাদের হয়নি। কেশবচন্দ্রই প্রথম সেই স্থযোগ করে দেন। বাংলার 

সামাজিক জাগরণ এবং সংস্কারকর্মের কথা তার আগেই ভারতের 

সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়। 

বিষ্াসাগবের আন্দোলন বাংলার বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতিশীল ও 

রক্ষণশীল উভয়দলের মধ্যে যে আলোড়ন ত্বপ্টি করেছিল, তা আমরা! আগে 

আলোচন। করেছি । এই আলোড়নের পরেই তরুণ বাংলার প্রতিনিধিকুপে 

কেশবচন্দ্র তাঁর দীপ্ত প্রতিভ। নিয়ে তীর্দের কাঁছে নবজাগরণের বাণী শোনাতে 
গিয়েছিলেন। দক্ষিণভারতের লোক তাকে 400000579016 06 92759]. 

বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । ভারত-ন্রমণ শেষ করে আরও দ্বিগুণ 

উৎসাহ'নিয়ে কেশবচন্ত্র বাংলাদেশে ফিরে এলেন। 

তরুণ কেশবপস্থীরা তখন সমাজসংস্কারের পথে ভ্রতবেগে অগ্রসর হওয়ার 

চেষ্টা করছিলেন। তীর প্রথম দাবী. করলেন, ব্রাঁক্ষধর্মের আচার্যদের 

রাহ্মণত্বের সনাতন প্রতীক 'উপবীত' ত্যাগ করতে হবে। প্রবীণ ব্রাক্গনেতা 
দেবেন্রনাথ ঠাকুর, অনিচ্ছা সত্বেও, তরুণদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। 
তরুণদের উৎসাহে ব্রাহ্মবীতি অনুযায়ী অসবর্ণ বিবাহও আরম হুল, এবং 

প্রথম অসবর্ণ বিবাহ হল ১৮৬২, আগস্ট মাসে। তার সঙ্গে সোঁৎসাঁহে বিধবা- 

গং প্রতাপচন্ত্ মজুমদারের ইংরেজী জীবনচরিত 15৩ [406 ৪150. 58051088 ০ চি 

0৮45862 557 (1931 ), ঠা 2 নু 
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বিবাহের উদ্যোগ, আয়োজন ও অন্্ীনও চলতে থাকল। বাইরে বিরোধিত। 

না করলেও, দেবেন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে বিধবাঁবিবাহ সমর্থন করতেন না। 

যখন: ব্রাহ্ম-পদ্ধতিতে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল, তখন তিনি বেশ 
শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর এই সময় চুপ করে বসে ছিলেন না। 

 বিধবাঁবিবাহের আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে নানার্দিক থেকে 

_ নহযোগিতা৷ করছিলেন, এবং তরুণ ব্রান্রা ম্বতাঁবতঃই তার কাছ থেকে 
একাঁজে যথেষ্ট প্রেরণা পাচ্ছিলেন । অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহের সঙ্গে 

তরুণ ত্রাহ্মর। মেয়েদের নানারকমের সামাজিক অধিকারও দাবী করতে আরম 
করলেন । তাদের দাবী হল, ব্রন্মোপাসনার সময় পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও 

যোগ ৫দেওয়ার অধিকার থাকবে, এবং প্রকাশ্তস্থানে স্বামী-ত্রীর একত্র 
যাতায়াতের কোন বাঁধা থাকবে না। নবীন ব্রাক্গরা এই সময় সন্ত্রীক বাইরে 
চলাফেরা করতে আরম্ভ করেন এবং বাইরে লোৌকসমাঁজে তাই নিয়ে প্রবল 
ঠা্টা-তামাসা ও সমালোচনাও আরস্ত হয়। নবীন ব্রাদ্ষদলের এই ভ্রুত 
অগ্রগতির সঙ্গে প্রাচীন দেবেন্দ্রপন্থী ব্রাঙ্মগোরষ্ঠীর তাল রেখে চলা ক্রমেই 

_ অস্কন্তব হয়ে ওঠে, এবং প্রবীণ ও নবীন ছুই দলের মধ্যে বিচ্ছেদও অনিবার্ধ 
হয়ে উঠতে থাঁকে। ১৮৬৬, ১১ নবেম্বর কেশবপন্থীর। “ভারতবরধীয় ব্রাহ্মমমাজ, 
স্থাপন করেন, এবং দেবন্দরপন্থীদের পুরাঁতিন ব্রাহ্মমমাজের নাম হয় “কলিকাত। 
ব্রাঙ্মসমাঁজ' থেকে “আদি ত্রাক্ষঘমাঁজ'। নবীনেরা স্ত্রী-শিক্ষা) সবীস্বাধীনতা, 

অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাঁবিবাহ প্রভৃতি সংক্কারকর্মে অদম্য উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর 

হতে থাকেন। বিদ্ভাসাঁগর তখন প্রত্যক্ষভাবে বহুবিবাহ-নিবারণ অন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এবং তাঁর আন্দোলন নবীন ব্রাক্ঘদের সংস্কারকর্মের ফলে 
অনেকটা শক্তিশালীও হয়েছিল। তার নিজের সীমানা ছাড়িয়েও যে 

প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা! আরও বেশী দূর অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিল, 
. একথা বিদ্ভাসাগর বোধ হয় তখন বুঝতেও পেরেছিলেন। | 
১৮৭৯ ১৫ ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র ইংলগু যাত্রা করেন। ইংলগডে এই সময় 

্ শিব ডাঁরুইন, ডিসরেলি-গ্যাঁডস্টোনের যুগ । কেবল মধ্যবিতশ্রেণীর চেতনা 
প্রায় পঞ্চাশবছরব্যাগী সমাজতান্ত্রিক তাঁবধারাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচারের 

ফলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক দাবী ও রাপ্্রিক অধিকাঁরবৌধ তখন 
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অনেকদুর র্বস্ত অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া, মানুষের গতাঁহুগতিক চিন্তা- 
ধারার মূল পর্যস্ত তখন নাড়া দিয়েছেন মিল-ডারুইন, কার্ল মার্স ও অন্যান্ত 

মনীষীরা। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রবল তরজ উঠেছে তখন 
ইংলণ্ডে। এমন সময় তরুণ বাংলার প্রতিনিধিবপে কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে 

পৌছলেন। তার প্রতিভায় ও বাগ্সিতায় শিক্ষিত ইংরেজসমাজ মুগ্ধ হয়ে 
গেলেন। 47128792016 06736178591, কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বিলেতের পিক 

70:০1, পত্রিকা লিখলেন : | 

315 25 ৪. 11012 01 51091] 93 2. ৬7:21 

ড৬1)0 19 0015 010018061: 9৫8 ? 

ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্র সমাজের নানান্তরের লোকের সান্নিধ্যে এসেছিলেঙ্গ এবং 
সেখানকার নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগন্ত্র স্থাপনের স্থযৌগও 

হয়েছিল। গ্ল্যাডস্টোন ও ডিসরেলি উভয়ের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন, 
এবং ঢ2100915 900028০ 5০9০195, 7২82££94 ১০17001 [070101), 76802 

9০০৫০চ৮, 210306157)06 9০০০৮, [07016900817 4950০190105 প্রভৃতি 

প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে এসে তিনি তাদের আদর্শ ও কর্মধারার প্রত্যক্ষ 

পরিচয়লাভ করেছিলেন । সেখানকার জনসাধারণের আত্মোন্নতির ও 

আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন আন্দোলন 
এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আবেদন তাঁর মনে গভীর প্রভাঁব বিস্তার 

করেছিল । | 

১৮৭০ সালের শেষদিকেই কেশবচন্ত্র ইংলও থেকে স্বদেশে ফিরে আঁসেন। 
এসেই তিনি কাঁধক্ষেত্রে নানাদিকে তাঁর নতুন আদর্শ প্রয়োগ করার চেষ্টা 
করেন। 'ভারতসংস্কার সভা? (1770191) [৪10 4১590012000) নামে 

একটি সভা স্থাপন করে তিনি তার কর্মস্থচী পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করেন : 
€১) স্থলভ-সাহিত্য, (২) স্থরাপান-নিবাঁরণ, (৩) শ্রমজীবী বিদ্যালয়, 

(৪) শ্ত্রী-শিক্ষা, (৫) দান-দীতব্য-সেবা। “সথুলভ-সাহিত্য' বিভাগে তিনি | 
'সবলভ সমাচার” নাঁমে একপয়সা মূল্যের একটি বাংলা! সাপ্তাহিক পত্রিক! 

প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'শ্রমজীবী-বিষ্যালয়” বিভাগে শ্রমিকদের জন্য একটি 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমার্দ ২৮ 
নৈশ-বিষ্ঠালয় খোল! হয় এবং দলের একজন ত্রান্ধ যুবকের উপর তার 
পরিচালনার ভার দেওয়! হয়। স্ত্রী-শিক্ষা-বিভাগেও মহিলাদের জন্য একটি 

স্বতন্ত্র বিষ্চালয় খোঁল৷ হয় এবং ব্রাহ্মদের স্ত্রী-ভগিনী প্রভৃতি বয়স্ক মহিলারা 
সেখানে লেখাপড়া শিখতে থাঁকেন। দানসেবাবিভাগে আর্ত ও পীড়িতদের 
সেবাশুশষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে কলকাতার কাছাকাছি অঞ্চলে 
€ ধেমন বেহালায় ) ম্যালেরিয়াপীড়িতদের সেবার কাজে ব্রাক্ষ যুবকদের 
নিয়োগ করা হয়.। তারপর বন্যা ও ছুভিক্ষপীড়িত অঞ্চলেও ব্রাহ্ম যুবকরা 
সেবাঁকার্ষের জন্য যেতে থাকেন। এইভাঁবে ভাঁরতসংস্কার সভাঁর কাজকর্ম 

পূর্ণোগ্চমে আরস্ত হয়। 
_ কেশবচন্দ্রের এই সমাজতান্ত্রিক জনকল্যাঁণকর আদর্শ তার “সুলভ সমাচার? 

পত্রিকাঁর রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছিল । সুলভ পত্রিক! 

প্রচারের ইচ্ছার মধ্যেই তা অভিব্যক্ত। “স্থলভ সমাচার, এদেশে স্থুলভ 

সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল। এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির 

হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে পারে, তাহা কেহ অগ্রে জানিত 
না। “সুলভ যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া! গেল ।”১+ 
নানাবিষয় নিয়ে এই পত্রে আলোচনা হত। রচনার ভাষ৷ খুব প্রাঞ্জল এবং 

বিষয়বস্তর মধ্যে জনসাধারণের প্রতি গভীর সহাহুভূতি অধিকাংশ রচনায় 

প্রকাঁশ পেত। বড়লোক" শীর্ষক একটি রচনার নিদর্শন এখানে দিচ্ছি :১২ 

দেশের বড় লোক কাহাঁরা? যাহাঁদের টাকা আছে-_অর্থাৎ যাহারা 
আগে মিষ্বিগিরি ধোঁপাগিরি কি খানসামাগিরি করিয়া গুজরান 

_ চাঁলাঁইতেন কিন্ত এখন কোন মত প্রকারে টাঁকা উপার্জন করিয়া 
এদেশে বড় মাস্ষ বলিয়৷ সকলের কাছে পরিচিত হইয়াছেন । বলিতে 

গেলে বনেদি বড় ঘর এদেশে অল্প। কিন্তু বাঁন্তবিক বড় মানুষ কাহারা ? 

আমাদের দেশে এদেশের ছোঁট লোকেরা । তাহারা না থাকিলে 

কার বা ভাত জুটিত, কে.বা গাড়ী চড়িয়া! ঘোড় দৌড় দেখিতে 
,  স্বাইত, আর কেই বা! তাকিয়! ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ 

_ সাঁমান্তি লোকেরা আমাদের সর্বন্য দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা 
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| শ্ড়মান্ধী করিতেছি । কিন্ত কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ 
_ক্কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিব মনে করে। তাহারা মাথার ঘাম পায়ে 

_ ফেলিয়া! দিন রাত্রি কষ্ট করিয়া আমাদিগকে অন্ন দিতেছে, কিন্ত 
কয়জন তাহাধিগের অবস্থা একবারও মনে করে । | 

_ বিলাঁতের যে এত টাঁকা এত বলবিক্রম, তাহা কোথা হইতে 

আসিল? সেই ছোট লোকদের হইতে । পৃথিবীতে এমন এক সময় 

আসিবে যখন ছোঁট লোঁকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর 
দুঃখে মাটির শধ্যাঁয় পড়িয়া থাকিবে না। এখনই বিলাতে তাহার 

এমনি বলবাঁন হইয়৷ উঠিয়াছে যে তাহারা আর রাজাকে মানে ন1। 
আপনাদের অধিকার আঁপনাদের বিক্রম আপনারাই প্রকাশ কৃরিতে 
যায়।'."সকল বড় বড় দেশে বড় মাঁছষে ছোট লোকে লড়াই আর্ত 
হইয়াছে । আমাদের ইচ্ছ। নহে যে রেওতের। সেই রকম অত্যাচার 
করে। কিন্তু অন্তায় না করিয়া তাহাঁর! তাঁহাঁদের পীড়নকারী 

জমিদারদের জব করে, ইহ] আমাদের ইচ্ছা । 

ইহ! করিতে হইলে লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্তক। আমানের 

পাঠকগণ যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে 

একত্র হইয়। গ! তুলো । তোমাদের যাঁতে ভাল হয়, তোঁমর যাহাতে 
দৌবাঁত্ময, নিষ্ঠুরতা, প্রজাগীড়ন বলপূর্বক থামাইতে পার, ইহাতে 
একান্ত যত্ব কর। তোমাদের ভালর জন্য দেখ আমরা এই ক্ুত্ত 
পত্রিকাখানি বাহির করিয়াছি। তোমরা আর নিদ্রা যাইও ন]। 

_ সময় হইয়াছে উঠ, দেখ তোমাদের হইয়! বলে এমন লোক নাই। 
রাঁজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড় মাহুষেরা 
তোমাদিগকে গ্রাহ করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা! চিরকাল 
সহা করিবে? তোমর! কি মাঁছষ নও? 

ইংলগ্ডের সাঁমাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ যে কেশবের মনে কতখানি 
প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিশেষ করে সেখানকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে», 
তিনি যে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা “সুলভ সমাচার” শত্রিকার 
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এই ধরনের একাধিক রচনা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু ক্রমে কেশবের 
চিন্তাধারায় ও কাজকর্মে নানারকমের অসঙ্গতি দেখা দিতে থাঁকল। 

ক্রাঙ্ষমমাঁজের যুবকগোষ্ঠীর সামনে তিনি যে গণতান্ত্রিক আদর্শ তুলে 
ধরেছিলেন, সমাঁজ-পরিচালনাঁর ব্যাপারে ও অন্যান্য কাজকর্মে তিনি নিজেই 
তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরপ্রেরিত 

মনুয্াবতার সন্বন্ধে তাঁর গভীর বিশ্বাস জন্মাল, সে-বিষয়ে তিনি আবেগময়ী 
_ ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন এবং নিজেকেও অবশেষে “অবতার, 
ভাবতে লাগলেন। বিলাঁতষাত্রার আগেই' তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ 
পায়, পরে ধীরে ধীরে তা বদ্ধমূল হতে থাকে । এ সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার 

পত্রিকা” লেখেন :১০ ৃ 

অধুনাতন ব্রাহ্ষদের কথায় ও কার্যে আমাদের প্রতীতি হইতেছে, 

ব্রাঙ্ষেব৷ সাধারণতঃ একটি মহৎ ভ্রমে পড়িয়াছেন। সে ভ্রমটি তাহাদের 
মহৎ লোক সন্বন্ধীয় মত, সহজরূপে বুঝিতে গেঁলে, অন্থান্য পদার্থের স্তায় 
মন্ষ্েও ছোট বড় আছে।...আমরা মহৎ লোকের অর্থ এইরূপ বুঝি । 

* কিন্তু অধুনাতন ত্রাঙ্গরা মহৎ লোক সম্বন্ধে এইরূপ নৃতন মত প্রচার 
করিতেছেন ।.."তাহাঁরা মনে করেন মহৎ লোক স্বতন্ত্র এক শ্রেণী 
লোক। তাহাঁদের স্বভাব আর সাধারণ মন্ুত্বের স্বভাব প্রকৃতিগত 

ভিন্ন। মহৎ লোক সামান্ততঃ জন্মগ্রহণ করেন না, আব্গক মত 
ঈশ্বর ইহাঁদিগকে প্রেরণ করেন। এই মত একটি ভয়ানক মত। 
অবতারে বিশ্বাস করা যেরূপ যুক্তিবিরুদ্, এই মত তাহা হইতে 
বড় অধিক ভিন্ন নয়। মনুষ্য মাত্রেই কি বড় নহে? কোন্ ব্যক্তি 

তাহাকে ছোট বলিলে ক্রোধান্ধ না হয়? 

ক কেবল অবতারবাদ নয়, বৈষ্ণব তকতিবাদও ক্রমে কেশবচন্দ্রের মন 
আচ্ছন্ করে ফেলল। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান তিনি, শেষ পর্যন্ত 

পারিবারিক ধর্মেতিহথে অভিভূত হয়ে গেলেন। এই সময় রান্মদের নিয়ে 

০৯দলবন্ধ হয়ে, খোল-করতাঁলসহ ব্রহ্ষসঙ্গীত গেয়ে নগর-সংকীর্তনে বাইরে 
বরুতেও তিনি ছিধাবোধ করতেন না। মধ্যে মধ্যে ত্রক্ষনামের ভাবাঁবেগে 
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যখন তিনি বিভোর হয়ে যেতেন, তখন ত্রাঙ্গতক্তরা তাঁর পায়ের উপর 

লুটিয়ে পড়তেন, এবং তিনি তাঁতে বাধ। তে দিতেনই নী, মনে মনে নিজেকে 
“অবতার ভেবে ভক্তদের আত্মসমর্পন উপভোগ করতেন । ক্রমে ক্রমে 

অবতারবাদ ও ভক্তিবাদের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে কেশবের ব্রাঙ্মদমাজ তাঁর প্রগতিশীল 

আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হতে থাঁকল। তার উপর, ১৮৭৬ সালে রাঁমরুষণ 
পরমহংসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তিনি এমনভাবে মাতৃভাঁবে উদ্ত্রীস্ত হয়ে 
গেলেন যে নিজেকে 'জননী” এবং ভক্তদের “সন্তান” ছাঁড়া৷ আর কিছু তিনি 
ভাবতে পারতেন ন।। সমগ্র সমাজ ও মাুষ ক্রমে তীর কাছে এই মাতৃভাবে 

আচ্ছন্ন হয়ে ষেত। এইভাঁবে কেশবের ব্রাহ্গধর্ম লুপ্ত হয়ে গেল হিন্দুধর্মের 
মধ্যে । অন্তত অস্তঃসার বলে তার আঁর আলাঁদ। কোন পদার্থ রইল না, যদিও 
তার বাইরের সংঘগত অস্তিত্ব বজায় থাকল । কেশবভক্তরা এই সঁময় প্রায় 
বৈষ্ণব নেড়াঁদের দলে পর্যবসিত হলেন, এবং মুখে তাঁদের পাঁপ-পুণ্য, ভক্তি- 

মুক্তি, ভগবান-অবতান্ত ইত্যাদি কথা অনবরত উচ্চারিত হতে থাঁকল, এবং 
বড় বড় সামাজিক আদর্শ ও কর্তব্যের বুলি, এমন কি ইচ্ছা-আঁকাজ্কা পর্বস্ত 

প্রায় অস্তর্ধান করে গেল। এই সময়ের কথা ম্মরণ করে বিপিনচন্দ্র পাল তার 

“আত্মজীবনচরিতে” লিখেছেন :১৪ 
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এর আগে থেকেই হিন্দুধর্মের শ্রাঈন ঈতিছের : নার: আর্ত 
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 হয়েছিল। কেশবগোষ্ঠীর এই আদর্শ-সঙ্কটের ফলে এই পুনরভ্যুখানের পথ 
আরও নিষণ্টক ও প্রশন্ত হয়ে গেল। হিন্দু এতিহাবাদীদের মতামতের 
প্রতিবাদ করার মতন বিশেষ কেউ থাকলেন ন|। শিবনাথ শাস্ত্রী 
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আদর্শচ্যুতির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের সামাজিক আচাঁর-ব্যবহাঁরেও নাঁনা- 

রকম ক্রটিবিচ্যুতি ঘটতে লাঁগল। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের “তিন 
আইনের বিবাহবিধি' পাঁশ হয়, কিন্ত তিনি নিজেই কুচবিহাঁরের মহাঁরাজ। 
বৃপেন্দ্নারায়ণের সঙ্গে নিজের কন্ত। স্থনীতি দেবীর হিন্দু মতে বিবাহ দেন। 

তাছাড়। স্ত্ী-শিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতী, ব্রাহ্মমমাঁজের সভ্যদের গণতান্ত্রিক আঁধিকার 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি তাঁর সহকর্মী ও অন্ুগামীদের পদে পদে 
বাধ। দিতে থাকেন । এই সময় তরুণ ব্রাক্মর! 'সমদর্শী” নামে একটি দল 
(5:০০) গঠন করে এ নামে একটি বাংল! পত্রিকা প্রকাঁশ করতে আরম্ত 

করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমমোহন বন্ধ, ছুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়__এরাই ছিলেন সমদর্শাগোষীর প্রধান মুখপাত্র। শিবনাথ 
ছিলেন দলের গুরু । কেশবের অবতারবাদ ও ভক্তিবাঁদ থেকে মুক্ত করে, 
শিবনাথ ত্রাক্ম আদর্শকে তখন আবার নতুন করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্থাতন্ত্যবাদ 

গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৮৭৮, মে মাসে 
৫কশববিপ্রোহীদল “ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গদমাজ' থেকে পৃথক হয়ে “সাধারণ 
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্রাঙ্মদমাজ' নামে ম্বতগ্্র একটি সমাজ গঠন করেন। এ রা 
্রাহ্মমমাজের আঁদর্শ ও আন্দোলনের ধারা অতিক্রত জাতীয়তার আদর্শ ও 
আন্দোলনের ধারার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে থাকে । এই মিলনপর্বের 
তিনজন প্রধান নেতা হলেন শিবনাথ শান্ত্রী, আনন্মমোহন বন্থ ও স্থরেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় । শিবনাথের ত্রাঙ্মআদর্শ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র লিখেছে 
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সাধারণ ব্রাঙ্ষঘমাজের আচার্ধরূপে শিবনাথ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম সামাজিক 

উপাঁপনাতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্ত প্রার্থন৷ করার রীতি প্রবর্তন করেন। 
“এ সময়ে তিনি স্বদেশের মুক্তি-কাঁমনাঁয় যে সঙ্গীত রচন। করেন, ব্রাঙ্মমমাজের 
সঙ্গীত পুস্তকে বোধ হয় সেইটী একমাত্র স্বদেশী সঙ্গীত। এখনকার ব্রান্মের। 

সেই সঙ্গীতটা প্রীয় ব্যবহার করেন না৷ বলিয়া লোকে তাহার কথ। ভূলিয়? 
গিয়াছে ।”১? সঙ্গীতটি এই : 

তব পদে লই শরণ, প্রীর্থন। কর গ্রহথ। 
_আধ্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারতভূমি 

অবসন্ন আছে অবচেতন হে; 

একবার দয়া করি | তোল করে ধরি, 

দর্দশা-আঁধার তার করহ মোচন । 
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি 

অস্তর্যামি জানিছ যে সব হে) 8 

| অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন। 
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কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন, 

এ রুপা করি আনিলে সুদিন হে; | 

সেই কপা গুণে _ দেবি শুভক্ষণে 

সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন। 

ব্রাহ্ম উউপমনাসঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তরিত করার এই প্রথম প্রচেষ্টা । 
এ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য এইজন্ত যে, জাতীয়তাবোধ তখন শিক্ষিত বাঙালী 
মধ্যবিত্তের মধ্যে কতখানি সজাগ হয়েছিল, এটি তার প্রমাণ। সাধারণ 
ত্রাঙ্মমমাজ এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল তখন, এবং 

শিবনাথ শাস্ত্রী তার আচার্ধরূপে এই মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবোধকেই জাগিয়ে 
তুলেছিলেন । শিবনাথ শাস্ত্রী তার “আত্মচরিতে' লিখেছেন :১৮ 

খন ব্রাঙ্গদমাজে এই নকল আন্দোলন চলিতেছে, তখন আনন্দমোহন 

বন্ধ, স্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি তিনজনে আর-এক পরামর্শে 
ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হুইতেই 
আমরা একত্র হইলেই এই কথ। উঠিত যে, বজদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
ধনীদের সভা, তাহাঁর সভ্য হওয়। মধ্যবিত্ত মন্ুষ্যদের কম্ম নয়, অথচ 

মধ্যবিভ্তশ্রেণীর লোকের সংখ্য। যেরূপ বাঁড়িতেছে, তাহাঁতে মধ্যবিত্ত- 

শ্রেণীর উপযুক্ত একটা রাজনৈতিক সভা! থাকা আবশ্যক ।.*এলবার্ট 
হলে প্রকাশ্য সভা করিয়া ভাঁরুত-সভা স্থাপন কর! গেল'..আনন্দমমোহন 

বাবু সম্পাদক, স্থরেন বাবু সহ-সম্পাদক, আমরা কয়েকজনে কমিটার 

সভ্য, আমি প্রথম চাদা আদায়কারী সভ্য, এই লইয়। ভারত-সভা 

বসিল। আমর। ৯৩নং কলেজ গ্্ীটে একটা ঘর ভাড়া। করিয়া ভারত- 
সভার আপিস স্থাপন করিলাম । সে আপিস-ঘরের অবস্থা দেখিয়! 

ন্প্রসিদ্ধ কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার প্রণীত ভারত-উদ্ধার 
কাব্যে লিখিলেন, “কড়ি আগে পড়ে কিন্ব৷ দড়ি আগে ছেড়ে । 

বাস্তবিক উহার দশ! এ প্রকারই ছিল। -. ৃ 

এই »৯৩নং কলেজ দ্র ভবনের ভিতর দিকে নিন ্ রা্বন্ধ 
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থাঁকিতেন, তাহাদের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাঁম। তখন ভারত-সভাঁর 

ঘরে কমিটার সম্মতিক্রমে “সমদর্শী' দলেরও বৈঠক চলিত ।...যে 
চিরম্মরণীয় রাত্রে কেশব বাবুর নিকট প্রতিবাঁদ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব 

নির্ধারণ হয়, সে রাত্রে এই ভাঁরত-সভাঁর গৃহেই আমাদের বৈঠক 

হইয়াছিল। বলিতে কি ভারত-সভা ও সাধারণ ব্রাহ্ষসমা্ত যেন 

যমজ সহোঁদরের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। একই লোক ছদিকে, একই 
তাবে উভয়ের কাধ্য চলিয়াছিল। 

উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এই সময়টিকে& একটি 
সন্ধিক্ষণ বল! যায়। এই সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য একাধিক কারণে গভীর 
ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হল, নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
কাঁরণে এই সময় বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ত্রুত প্রসার ও প্রতিষ্ঠা 
হতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে তাদের জাতীয় চবিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তনও ঘটে। যে নতুন জাতীয়তাবোধে তাঁরা উদ্ধদ্ধ হয়ে ও্ঠন, 
তার প্রধান ছুটি উপাদান হল আত্মমর্ধীদাবোধ ও আত্মগৌরববোধ। 
পূর্বের অন্ধ পাশ্চাত্যভাবগ্রীতি ও প্রবল অন্ুচিকীর্ধার বদলে নবজাতীয়তাবোধ 
তাঁদের 'ক্রমে স্বদেশের অতীত মহিমা ও এতিহৃকীর্তনের পথে পরিচালিত 

করল। তাঁদের প্রথম মানসিক প্রতিক্রিয়। তাই শ্বভাবতঃই বেশ খাঁনিকট। 
যুক্তিহীন আবেগসর্বন্ উগ্ররূপ ধারণ করল। অতীত মহিমা ও এঁতিহাও 
হল হিন্দুভাবপ্রধান, তার কারণ ষে শিক্ষিত বাঁঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী নব্য- 
স্বাদ্দেশিকতাবোঁধ থেকে এতিহৃসজাগ হয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানত ছিলেন 
হিন্দুসম্প্রদায়তৃত্ত । বাঁংলার সমাঁজের এই নতুন ভাবতরঙ্গ সম্বন্ধে বিপিনচন্জর 
পাল তাঁর ইংরেজী “আত্মজীবনচরিতে” লিখেছেন :১৯ 

৬1021) 10 1879. 1 1566 8১০ 0015215165...005 3191000 

99109] আ৪95011 ৪ £162 20511506091 8180 00019] £0:০6 1) 00৬ 

০০0, 110016-1370669150 06705 [20101911570 8120 



 বিস্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ রর 0২৮৬ 

ৃ [70151059115 ০0::100:0068%7 ০91601:6 আ1০ ৪] €06 ৫0001 

13205 10595 1 036 1766 2100. 65০0100100৫ 000061 73228521, 

886 02০ ০010:1156 0£ 00110081 10515505 0202210 00৩ 22 

50067851000. 06 চ781151,-2000026650. [000197)9 2120. 052 101760915 

09018100970 1) 02০ ০০000, 2120. 0১০ 20016. 20108196775] 

:০816015]1 5020:1156066562 ঢ0106217 10002170910, 200 

[1701210 17060198৬81151) 80010. 00501560. & 196৬7 165০010 2891051 

6015 01611 00101079001) 1) 01) 210 06 15101) 19191015 

10110990 ৪. 17০৮7 18201017291 5০170017501010526255 7101012, 11) 

00০ 0150 00510 06 165 156৬-600104 01102 ০0: 1806 2190 ০01- 

0816, 5010177617020 0. 1:510001965 ৮7109105৬61 7৪5 101:2161), 

17597000056 0৫ 0106 1200170910 1525010. 8180 58106 ০৫ 16 270 

98 00 8. 10০7 02:21)0০9 ০৬০) 0৫6 00956 | 9090121 11756100610 

210 12118101015 2170 91911710021 62102170193 ৮9 172.0. [01:951099915 

17০০1) 0791015 15190019650. 25 19152 210 1)2177700]. 

অনেক কারণে এই মানসিক প্রতিক্রিয়া সেদিনকার শিক্ষিত বাঙালী 
সমাজে দেখ। দিয়েছিল ।॥ বিপিনচন্ত্র ছুটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। 

একটি কারণ হল, ব্রাহ্মদমীজের মধ্যে কেশবচন্ত্র ও ভার অন্গামীরা মধ্যযুগীয় 
হিন্দুভবধারা প্রচুর পরিমাণে আমদীনি করেছিলেন। তার ফলে, বাংলার 
প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন ষে প্রচণ্ড ধাককা খেয়েছিল, তা থেকে সামলে 
ওঠা তার পক্ষে সহজে সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হল, থিয়োজফিকাঁল 
সোসাইটির আন্দোলন । আঙ্গমানিক ১৮৭৬ সালে ওলকট (০০1. 01০০6 
ও মাদাম ব্লাভাটস্কি (219501996 1952051) বোহ্বাইয়ে আসেন এবং 

থিয়োজফিকাল পোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিপিনচজ্্র লিখেছেন : “4০৫ 
00০ শু5০০30011581 5০০1০65 ড71১101) 6১25 201)060 25 

চ502255 06. 10096: 0০৩৪] 0 ৮০ £09:099 096 0:09612€ 

ইঃ 25 00052106106 ০৫ | 161181003 1£251581 জা ৪০০ 
ব5900100,” | ৃ | 
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 শ্রই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা৷ ও মুখপাত্ররা আমাদের দেশের শিক্ষিত- 
সমাজের কাছে বড় গলায় প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে, এদেশের প্রাচীন 
ভাবধারা, এতিহা, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাঁণী সমগ্র মানবসমাঁজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, 
এবং তা সীমাবদ্ধ যুগসত্য নয়, যুগোতীর্ণ শাশ্বত সত্য। পাশ্চাত্য ভাবধারা 
ও সত্য তার চেয়ে বড় নয়, এবং এদেশের এই সব সনাতন ভাবধারা ও সত্য 
পরিহার করে তা গ্রহণ করাও উন্নতির ব! প্রগতির পরিচাঁয়ক নয়। পাশ্চাত্য 

সমাজের স্থুশিক্ষিত প্রতিনিধিরাই যখন এই কথা আমাদের সামনে বলতে, 
আরস্ত করলেন, তখন শ্বভাবতঃই অতীত এতিহের গর্বে আমাঁদের বুক ফুলে 
উঠল এবং অতীতের বাছা-বাঁছা মন্দগুলিকেও আমরা ভাল বলে জোরগলায় 
প্রচার করতে লাঁগলাম। বিপিনচন্দ্র লিখেছেন :২* “৮1315 106 200655262 

50133115017 0106 1:210:55017680595 0৫6 00০ 1295 ৪0%81)090 

[706010169 ০৫ 0০ 17091] 0110, 036 117156116015 0: 00০ 17799 

90%27০20 ০010776 2190 01111286017 002 70110. 1795 23 59 

1000570 26 01009 19190. 09 17) 000 ০0০71 650002:002 8170. 02:52.520 

2৪ 991-5010010.2102 11) 09 020 00100177617090. 00 01170. 2855 ০1১16- 

98101) 11) 9, 100%/ 101:019581708, 10101), 10966528.0. 0: 20010515196 0 

001 081702106 200. 17020122521 10229.5 2100: 11750160005 2130 52615118. 

€০ 12010) 200 19001756006 00555 2621: 100.000া) 1701:00228 

19215 0010]5 9০০৭ 00 17 0661০০ 0 0310. বাংলাদেশে এই 

আন্দোলনই নবজাতীয়তাবোঁধের তরঙ্গের সঙ্গ হিন্দু এতিহের পুনকানধারায় 
মিশে গেল । 

এই পুনরুথানধারাঁর সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমত, বাঙালী 
মধ্যবিত্তের ক্রমবিকাঁশের বৈশিষ্ট্য বিচার করা দরকার, এবং দ্বিতীয়ত, বাংলার 
নব্য-ত্বাদেশিকতাবোধের হিস তিকেনতিক করমপ্রকাশের টনি হু 
করা | প্রয়োজন | 
জানাননি রর রা রন নার অগ্রগতিতে 
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কতখানি তারতম্য ঘটে, ১৮৭১-৭২ লালের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট থেকে তা 

হিন্দু. | মুসলমান | অন্তান্ত 
স্বুলের ছাত্র | ১৪৯)১৭১৭ ১৫১,৪৮৯, ৃ্ ১৯৩,৩৯২ 

আদ কলেজের ছাজ ১১১৯৯ ৫২ ৩৬ ১২৮৭ . 

১৫০,৯১৬ ১৫,৫২৫ 

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এই রিপোর্ট-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন :২১ "15 
159016910৮9 009 076 ০000০201019 0৫6 7%11159.11709175 021081509 101101) 

:০815601 206600010,10065 195০ 91167) 021:100. 06 0006, 2100 

65010115581] 0১০ 15000০22761205 18619 05 01:0৮ ৮6215 22০ £০ 0১০ 

19016 ০0100000171, 00৮ ০0 ড71)101) 006 17070005 010]5 ৪৪1190 

07270561565. ১৮৮১-৮২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজে হিন্দু-মুঘলমান 

ছাত্রসংখ্যা ও তার আনুপাতিক হার ছিল এই :২২ 

| 
হিন্দু |মুদলমান| হিন্দু (মু়লমান | হিন্দু লিপ হিন্দু “মুদলমান 

ছাত্রসংখ্যা ১২১৪ ৭৫ ৮০৭ ৩০ ৫০৯ ১ ২৫৩৩ ১০৬ 

মোট ছাত্রের ৬ ্ঃ ৫ ৬ ও ্ ৯৩০৩ | ৫৭৫ 1৯০১৭ | ৩৩৬ 1 ৯৪৬১ |, *১৯ | ৯২:৪১ | ৩৮৭ 
১৯৫৭ হার | 

উচ্চশিক্ষার দিক থেকে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা ঘে কতখানি পিছিয়ে 

পড়েছিলেন, তা এই হিসেব থেকে বোঝা। যাঁয়। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে 

বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হিন্দুসম্রদাযতৃক্ত ছিলেন। ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের তুলনায় ; বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সং খ্যা যে অনেক 

বেশী ক্রতহারে বাঁড়ছিল তাও এই হিসেব থেকে বোঁঝা যাক্স :২*.. ৯. 
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উত্তরপ্রদেশের হিন্টুদের আবেদনপত্র ॥ বিপক্ষে 
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সেকেন্দারাবাদের ব্রাহ্মণপ্ডিত ও হিন্দুদের বিধবাকিবাহের 
আবেদনপত্রের স্বাক্ষর । সপন 
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১৮৮১-৮২ সালে আর্টস কলেজের মেট ছাত্রসংখ্া 

বাংলাদেশ : ২৭৩৮ 

মাদ্রাজ : ১৬৬৯ 

বোশ্বাই: ৪৭৫ 

পঞ্জাব : ১০৩ চর 

মধ্যপ্রদেশ : ৬৫ 

বাংলাদেশ বোম্বাই মান্রাীজ, ভারতের এই তিনটি প্রধান প্রদেশে গ্র্যাজুয়েটের 

সংখ্যা কি হারে বাঁড়ছিল, এবং তাদের মধ্যে কতজন কি ধরনের কাজ-কর্মে 

নিযুক্ত হচ্ছিল, তা নিচের এই তালিকা থেকে বোঝা যাঁয় :২৪ 

১৮৭১--১৮৮২ 

গ্রযাজুয়েষ্টের | ব্রিটিশ ও দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং 
সংখা! পাবলিক পাস এ 8 

নিযুক্ত | 
2 

মাদ্রাজ ৮০৮ ২৯৬ ১২৬ ১৮ 

বাংলাদেশে মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা মান্রাজের ঘদিগুণ, বোস্বাইয়ের প্রায় 
আড়াইগুণ। শিক্ষিতদের মধ্যে ব্রিটিশ ও দেশীয় পাঁবলিক সাভিসে নিষুক্ত 
লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী, মীত্রাজের প্রায় ছ্িগুণ, বোস্বাইয়ের 
প্রায় দেড়গুণ। আইনব্যবসায়ীর সংখ্যা বাংলাদেশে মাঁদ্রাজের প্রীয় চার- 
গুণ, এবং বোশ্বাইয়ের প্রায় দশগুণ । ডাক্তারের সংখ্যাও বাংলাদেশে সর্বাধিক, 

মা্রাজের প্রায় আটগুণ, বোদ্াইয়ের গ্রীয় ছিগণ। ১৮৭১-১৮৮২ সালের 
মধ্যে রওজা সংখ্যা, এবং শিক্ষিত টেট ও স্বাধীন ৬ 

রণ ছি! - 
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(£০০205-£1089 ) থেকে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের রূপটি আরও 

পরিফার হয়ে ফুটে ওঠে । ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ পালিয়ামেণ্টে ভারতের বিভিন্ন 

প্রদেশে কত আয়ের কত লোক আছে, তার একটি হিসেব দাখিল করা হয়। 

এই হিসেবটি ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার “সামাজিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে ভারতের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আলোঁচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধত করেছেন :২ 

বাধিক আয় বাধিক আয় | বাধিক আয় 
১০০ ৩২" ১৩ ৩ ০২স্ ১০০০ ০২২ 

২০৩০২ ১০০৩ ০৯. ১ লক্ষ 

বাধিক আয় 

৫০০ ১০০ ০২২ 

লোকগংখ্যা [ লোকসংখা। ( লোকসংখ্যা | লোকসংখা। | অধিক 
মাদ্রাজ € ৪৬০৩৯ | ৯৩৯৮ ৪৮২৩ ৪১৫ ২২ 

বোম্বাই ৭৯৩৭১ ৩৭১২৭ ১৪৭৪৯ ২০৮ 

বাংলাদেশ ; ১৪২৯৪৭ ২৬২০০ ১৬৬৯১ ২৫০৮ ১৮০ 

এই আয়ের হিসেবটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মাসিক ৪*২-৫০২ টাকা থেকে 
৮০২-৯০২ টাঁকা আয়ের নিক্বমধ্যবিত্ত (.0জ/67 ]$019915-01255 ) লোকের 

সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী, মীদ্রাজের তিনগুণ, বোস্বাইয়ের প্রায় দিগুণ। 
মাসিক ৮০ ২৯০২ টাঁকা থেকে ১৫০২-১৭৫২ টাকা আয়ের সাধারণ মধ্যবিত্তের 

সংখ্যাও বাংলাদেশে যথেষ্ট, তবে বোম্বাইয়ের তুলনায় কম।. মাসিক ১৫০২ 

২০২ টাঁকা থেকে ৮০০২-৯০০২ টাঁকা আয়ের উচ্চ-মধ্যবিত্ত লোকের 
সংখ্যাও তখন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ছিল, বোশ্বাইয়ের চেয়ে কিছু বেশী 
এবং মান্রাজের প্রায় চারগুণ। এমনকি তার চেয়েও উচ্চতর স্তরের ধনিকের 
সংখ্যা (ধাদের বাধষিক আয় ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাক) বাংলাদেশে 

সবচেয়ে বেশী ছিল দেখা যায়, বোদ্াইয়ের প্রায় ছিগুণ, মাক্রাজের প্রায় ছগুণ। 
সর্বোচ্চ স্তরের ধনিক, যাদের বাধিক আয় একলক্ষ টাকারও বেশী, তাদের 
সংখ্যা বোদ্বাইতে সর্বাধিক হলেও, বাংলাদেশে তার চেয়ে খুব বেশী কম 

ছি না। বোঁাইতে ছিল ২০৮ জন, আঁর বাংলাদেশে ছিল ১৮০ জন, মাত্র 
২৮ জন কম। অমধ্যবিতশ্রেণীর নিয়-মধ্য-উচ্চ-উচ্চতর-সর্বোচ্চ সকল স্তরেই 
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দেখ। যায়, বাঙালীর সংখ্যা অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী (একমাত্র 
সর্বোচ্চ স্তরটি ছাঁড়। ), এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্য। অত্যধিক । এর কারণ, 
আঁমর। আগে দেখেছি, বাংলাদেশে সাঁধারণ-শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ছুয়েরই 
বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ডালহৌসির 
আমল থেকে সাধারণ উন্নয়নকর্মের খাতে সরকার ধখন বেশী পরিমাণে *টাঁকা 
খরচ করতে আরম্ভ করেন, তখন নানারকম কাজকর্মে নিযুক্ত লোকসংখ্যাও 
€ ৬০1১০ 0: 87001951091) দ্রুত বাড়তে থাকে । শিক্ষিত লোকের 

সংখ্যা তখন যেহেতু বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ছিল, সেইজন্য চাকুরির হুযৌগও 
তারাই সবচেয়ে বেশী পেয়েছিলেন । নিম্ন, মধ্য ও উচ্চস্তরের আয়ের লোৌক- 
সংখ্য। সেই কারণেই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। ০ 

মধ্যবিত্তের এই বিপুল কলেবরবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে সবার আগে 
এবং সবচেয়ে বেশী এই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয়তাবোধ জেগেছিল। আত্ম- 
মর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্ত 
আমর! আগেই দেখেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক 
পশ্চাতে ছিলেন! শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের 
সংখ্যা বহুগুণ বেশী ছিল। স্থতরাং বাঁংলাদেশে উনিশ শতকের শেষপাঁদে 
যে বিশালকাঁয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল তা হিন্দুপ্রধানই ছিল) 
মুসলমানন্দর সংখ্যা ছিল নগণ্য । তাই দেখ যায়, মধ্যবিত্তের যে জাঁতীয়তা- 
বোধের বিকাশ হল এই সময় বাংলাদেশে, তাঁর মধ্যে হিন্দুত্বের সুর ও রং মিশে 
গেল সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ বাংলার নবজাতীয়তাবোধ প্রধানত হিন্দু- 
এতিহ্নির্ভর হয়ে বিকাশলাভ করতে থাকল। 

হিনু-তিফের খুনরুখানের আরও একাটি কারণ ছিল বলে মনে হয়। 
বাঙালী নিক্ব-মধ্যবিত্তের বিপুল সংখ্যা থেকে বোঝা! যায়, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা 
ছাড়াও বাংলার নিয়বর্ণের হিন্দুরাও, আধিক আয় ও শিক্ষা ছুয়েরই বলে, 
মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বাংলাদেশের নতুন মধ্যবিত্তের 
শ্রেণীবপায়ণ হয়েছিল হিন্দুসমাঁজের সর্ববর্ণের সংমিশ্রণে। প্রথম পর্বে যখন 
সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে মধ্যবিত্তের বিকাশ লীমাবদ্ধ ছিল, তখন উদ্ার- 
নীতির (45581155) আভিজাত্যই ছিল. তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরে 
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যখন মধ্যবিত্তের স্তরে সর্ববর্ণের লোঁকের ক্রত মিশ্রণ ঘটতে থাকল, তখন 
তার উদারনীতির মোলায়েম স্থরের মধ্যেও বেস্থরো৷ বহু নীতি-আদর্শের 

ঝঙ্কার শোনা গেল। সমাজের বর্ণবিন্তাসের যত নিমস্তরে যাওয়া যায়, তত 
দেখা যায় তার এঁতিহা-গৌঁড়ামি বাড়ছে । যে-কোন সমাজের ক্ষেত্রে একথা 
সত্য,'হিন্দুসমাঁজের ক্ষেত্রে তো৷ বটেই । স্ৃতরাং বহুবর্ণের সংমিশ্রণে বাংলার 
মধ্যবিত্তশ্রেণী যখন বিশাল আকার ধারণ করতে থাঁকল, তখন তার লামাঁজিক 
দৃষ্টিভঙ্গীও খানিকটা এঁভিহ্-গৌঁড়ামির দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করল। 

সামাজিক গতির এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কার্ল ম্যাঁনহাইম বলেছেন :২৬ 
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" বাংলার হিন্দুগ্রধান মধ্যবিত্ের এই ক্রমবর্ধমান মিশ্ররূপ সমাজের প্রগতি- 
শীল আন্দোলনের ধারাকে উনিশ শতকের সত্তর থেকে ক্রমে অভীত-এঁতিহ্সুখী 
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করে ভুগেছিল। কিন্ত এর চেয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে বধিষু 
বাঙালী মধ্যবিত্তের মন জাতীয় এঁতিহের ওজ্জল্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল 

মনে হয়। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমেই সাবালক হয়ে উঠছিল, এবং 
দেশাত্মবোধের বিকাশের সঙ্গে তার সাবালকত্বের স্বাভাবিক প্রকাঁশ হচ্ছিল 
জাতীয় এঁতিহ্প্রীতির মধ্যে । মধ্যবিত্তের হিন্দুপ্রাধান্তের জন্য এই এঁতিহ- 
প্রীতিও হিন্দুভাঁবাপন্ন হয়ে উঠছিল। উনিশ শতকের ষাটের মাঁঝামাঁঝি 
থেকে এই ধারার উৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। এতদিন ধারা প্রগতিশীল 
সমাজচিস্তার ধারাকে নানাদিক থেকে বলিষ্ঠ করে তুলেছিলেন, তাঁরাই 
জাতীয়তাবোধে উদ্ুদ্ধ হয়ে এই হিন্দুভাবধাঁর৷ প্রবর্তনে অগ্রণী হলেন। 
রাঁজনারাঁয়ণ বন্থ কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত “জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা” 
থেকে আমরা এই নব্য-চিস্তাধারাঁর ধারাবাহিক বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি | 
মেদিনীপুরে অবস্থানকালে রাঁজনারায়ণ বন্থ এই সভ। প্রতিষ্ঠা করেন, এবং 
সভার কার্যবিবরণ-_--11526045 07 ৫, 90082 101 609 12701770680 
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১৮৬৬ সালের গোড়ার দিকে 79001791 8721 ও “তত্ববোধিনী 

পত্রিকায়” মুদ্রিত হয়। রাজনারাঁয়ণ বস তাঁর “আত্মচরিতে” লিখেছেন, যে 
জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভার” সভ্যেরা '£০০৭ 721£70 না বলে “স্থরজনী” 
বলতেন; ১ল। জাহ্ুয়ারি পরস্পর অভিনন্দন না জানিয়ে ১লা বৈশাখে 
জানাতেন ; বাংলার সঙ্গে ইংরেজী না মিশিয়ে বিশুদ্ধ বাংলাতে করা বার্তা 
বলার চেষ্টা করতেন এবং যিনি ইংবেজী শব্দ ব্যবহার করতেন তাঁর এক- 
পয়সা করে জরিমানা হত ।২৭ 

সভার উদ্যোক্তাদের দেশাত্ববোধ যে কত প্রখর ছ্লি তা এই বিবরণ 
থেকে বোঝা ষাঁয়। যে-সব বিষয়ের দিকে রাঁজনাবায়ণ দেশবাসীর মনোষোগ 
আকর্ষণ করেন সেগুলি এই : ইংরেজীশিক্ষার আগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, 
সংস্কৃত ও বাংলাভাষার অনুশীলন, শুদ্ধ বাংলাভাষায় কথোপকথন, বাঁডালীকে 

বাংলায় পত্র লেখা, বাঁডালীর সভায় বাংলায় বক্তৃতা দেওয়া, হিনদুশান্্ 
অঙ্গলারে সমাজসংস্কার করা, দেশীয় উৎসব-অনুষ্ঠান রীতিনীতি আচার- 
ব্যবহার প্রভৃতি রক্ষা করা, বিদেশী পরিচ্ছদ বর্জন করে দেশীয় পোশাক 



বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৪, 

ব্যবহার করা, টির নিত তা জে প্রন নুরকিও 
ব্যায়াম খেলাধূল। ইত্যাদি চর্চা করা । এই অঙুষ্ঠানপত্র প্রকাশের এক বছরের 
মধ্যেই নবগোপাল মিত্র “হিন্দু মেলা” ( “চৈত্র. মেলা” ও “জাতীয় মেলাঁও' বলা 
হত ) প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মেলার কার্ধনির্বাহক সভার নাম হয় 'জাতীয় 
সভা” । ১৮৬৭ সালে “হিন্দু মেলার, প্রথম অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে 
সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য বর্ণন। প্রসঙ্গে বলেন : 

এই মেলার প্রথম উদ্দেস্ঠ, বংসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত 
করা। এইরূপ একত্রিত হওয়ার ফল যগ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর 

হইতেছে না, কিন্ত আমাদের পরম্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া ষে 
কত আবশ্যক ও তাহ। যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোঁধ 

হু কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে 

একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ 

বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রক্ষুটিত হইতে পারে, যত লোকের জনত। হয় 
ততই ইহা! “হিন্দু মেলা” ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা! এই মনে হইয়া হৃদয় 
আনন্দিত ও স্বদেশাহ্ছরাগ বদ্ধিত হইতে থাকে । আমাদের এই মিলন 

সাধারণ ধর্মকর্ের জন্য নহে, কোন বিষয়স্থখের জন্য নহে, কোন 
আমোদ-প্রমোদদের জন্য নহে, ইহ] স্বদেশের জন্য-_ইহা৷ ভারতভূমির জন্য | 

ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। 

'""মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাঁল পরের সাহাঁষ্যের উপর নির্ভর কর। 
অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর 

ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়--ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্ত। স্বদেশের হিতসাঁধন জন্য পরের সাহাঁধ্য না চাঁহিয়। যাহাতে 
আমরা আপনারাই তাহা সাধন করিতে পারি এই ইহার প্রকৃত ও 
প্রধান উদ্দেস্ট। 

মেলার উদদেস্ঠ বর্ণনা করে মনোমোহন বহু বলেন: "ইহাতে অধিক 
আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রিটিশ সাআজ্য হওয়াবধি এদেশে যত কিছু উত্তম 
বিষের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রান্ম রাজপুরুষরা অথবা অপরাপর ইংরাজ 
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মহাত্মারাই তাহার গ্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্তক । কিন্ত এই 
চৈত্র মেলায় নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোগীয়দিগের নাম গন্ধ 
মাত্র নাই, এবং ষে সকল ত্রব্য সামগ্রী প্রদখিত হইবে, তাহাও ব্বদেশীয় ক্ষেত্র, 
ব্বদেশীর উগ্ভান, স্বদ্েশীয় ভূগর্তভ, ব্বদেশীয় শিল্প এবং স্বদেশীয় জনগণের 

হস্তসসৃত। স্বজাতির উন্নতিসাধন, এক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের 
চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিভ্র উদ্দেশ্ঠ | 

১৮৭৩ সালে যখন বারুইপুরে (দক্ষিণ ২৪-পরগণা) হিন্দু মেলার অধিবেশন 
হয়, তখন মনোমোহন বস্থ দেশের জনসাধারণের আঁথিক ছুর্দশ] বর্ণনা কবে 

এই গানটি রচনা করেন : 

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার 

স্থতা জীতী. টেনে অন্ন মেল ভাঁর-_ 

দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকে। আর, 

্ হলো দেশের কি দুর্দিন ! 

ছু'ই স্থৃতো পধ্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে, 
দিয়াশলাই কাঁটি-_তাঁও আসে পোতে ) 
প্রদীপটি জালিতে, খেতে শুতে যেতে-_ 

কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন। 

হিন্দু স্কেল'র অনুষ্ঠান থেকেই বাংলাদেশে প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের সুত্রপাঁত 
হয় বল! চলে। কিন্তু এই স্বাঁদেশিকতা হিন্দু এতিহাকে আশ্রয় করেই পুষ্টিলাভ 
করতে থাঁকে। ব্রাক্ষলমাজই এই হিন্দুত্বের ভাবধারাকে খানিকটা প্রতিরোধ 

করতে পাঁরত, কিন্তু তা করাঁর মতন তখন তার অবস্থা ছিল না। ব্রাঙ্ম- 

সমাজের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন হিন্দুধর্মের জালে জড়িয়ে 
পড়েছেন, এবং তার শ্রেষ্ঠত৷ প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কেশবচন্দ্র সেন 
অবতারবাদ, সংকীর্তন, ভক্তিবাদ প্রভৃতি আমদানি করেন। প্রবীণ রাজ- 
নারায়ণ বন্ধ ক্রাঙ্মধর্ম ও আদর্শকে বৈদেশিক আদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত 
করার জন্য হিন্দুধর্মের নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। 'আত্মচরিতে? 

রাঁজনারায়ণ বনু লিখেছেন, “হিন্দুধর্শের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে'। 



বিস্তাসাঁগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৬ 
আমি আপনাকে হিন্দু ও ত্রাঙ্গধর্্মকে হিন্দুধর্ের সমু্তত আকারমাত্র মনে 
করি।” জাতীয় সভার অধিবেশনে তিনি ১৮৭২, ১৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতা শুনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী 

সভার? ভারতচন্দত্র শিরোমণি, কাঁলীকৃষণ দেব প্রমুখ সত্যের মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 
প্রশংসা করেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁকে সনাতন ধর্শসভায় এ বিষয়ে 
পুনরায় 'বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্ত বাজনারায়ণ লিখেছেন, 
“সাকাঁরবাদীদিগের সহিত একেবারে একীভূত হইয়! যাইবার ভয়ে আমি 

তাহ! হইতে বিরত হই |” সনাতনধমীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে হিন্ুকুল- 

চুড়ামণি' বলে সম্বোধন করতেন। হিন্দুমমাঁজের গোঁড়। নেতা শিবচন্দ্র গুহ 
বক্তৃতা গুনে বলেছিলেন, রাজনারাঁয়ণ বন্ুর একটি প্রস্তরমূত্তি নির্মাণ কর! 
কর্তব্য ।* ত্রিবেণীর দুর্গাগ্রসাদ ঘোষ একটি উপাসনাসভাঁয় তার পরিচয় 

করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “রাঁজনারাঁয়ণবাবু অন্য জাতের ব্রাহ্ম, হিন্দুব্রাঙ্মও 

বলা যাঁয়।” বঙ্কিমচন্দ্র তার “বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় এই বক্তৃত। সম্বন্ধে লেখেন : 

রাজনারায়ণবাবুব লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক 1” 
এগুলি উল্লেখ করার কারণ হল, প্রবীণ ব্রাঙ্মনেত রাজনারাঁয়ণ বন্ধুর 

ধর্মচিন্তা গোৌঁড়। হিন্দুদের যে কতখানি উৎসাহিত করেছিল তাঁরই প্রমাণ 
দেওয়া। পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের প্রবল টানে ব্রাক্ষপমাঁজের নীতি-আঁদর্শের 

বড় বড় স্তস্তগুলি পর্যস্ত উপড়ে ভেসে যাঁবার উপক্রম হয়েছিল। নবীন 
্রাঙ্মদের “সাধারণ ব্রাহ্ষদমাঁজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বন্থ গ্রভৃতির 
জাতীয়তাবাদী ব্রা্ম আদর্শ, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অধঃপতনের এই গতি 

সেদিন প্রতিরোধ করতে পারেনি । হিন্দু এতিহা ও গৌড়ামির পুনরভ্যুর্খানের 

আন্দোলন এই কারণে, উনিশ শতকের সত্বরে ও আশীতে, অপ্রতিহত গতিতে 
অগ্রসর হতে থাঁকে। একদিকে বাঁজনারায়ণ-নবগোঁপাল-বহ্ছিমচন্ত্র এবং 

আর-একদিকে শশধর তর্কচূড়ামণি-অক্ষয়চন্্র সরকার-কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এই 
আন্দোলনকে নানাভাবে শক্তিশালী করে তোলেন। রুষ্ণপ্রসন্ন সম্বন্ধে 

বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : “76 1280 0১০ 0০0৬ 0০ 10032 70020121 

রর | 98180006153 05 01621 71000151210 00008) 01251006 001) 

০1৫8” শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে লিখেছেন ষে তিনি “80690 2 
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বাংল! বঙ্গালয়ে এই সময় প্রগতিশীল ভাবধারা! ও আন্দোলনকে লক্ষ্য করে 
প্রচুর ব্যঙ্গাভিনয় হতে থাকে । বিপিনচন্দ্র লিখেছেন : “৮1011 9251070 

(01791707515 61901581 200. 41510957385 “40216৬21751 0:6৭ 

€০ ০012126 91:91100 12610159115) 5 21:501006100, 00০ 0321)£2156 

50886 90012176 6০ 1011] 005 59019] 10981151001 16 05 52015 20 

11910916.” উনিশ শতকের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা এই সময় 

বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে । বিধবাঁবিবাহ, বহুবিবাহ, স্রুশিক্ষা, 
স্ীস্বাধীনতা৷ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের সংস্কারকরা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলেন, 
হিন্দু-এঁতিহের ও নব-জাতীয়তার প্রবল জোয়ারের টানে তা একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উঁপক্রম হয়েছিল । “বঙ্গদর্শন”, প্রচার, “নবজীবন” 
“সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকায় এই সময় সমাজসংস্কারের নানাদিক নিয়ে 

যেসব আলোচনা হয় ত৷ পচিশ বছর পূর্বের সাময়িক পত্রিকার আলোচনার 
স্থরের সঙ্গে তুলনা করলে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। সমাজের 
প্রবহমান ভাঁবতরঙ্গ যে কিভাবে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত হয় 
তা৷ উন্দিশু শতকের চল্লিশ-পর্াশের এবং সত্তর-আশীর পত্রিকাগুলি পাশাপাশি 

পর্যালোচনা করলে পরিফার বোঝ! যাঁয়। 

এই রক্ষণশীল আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সমাজের প্রগতিশীল আদর্শকে 

যে কতখানি আঘাত. করেছিল, এবং কিভাবে করেছিল, তাঁর একটি দৃষ্টান্ত 

এখানে উল্লেখ করাঁছ। উৎকট হিন্দৃত্ববাদীদের প্রচাঁরকার্ধ যখন পুর্ণোগ্যমে 
চলছিল, তখন ১৮৮৪ সালে "সাবিত্রী লাইব্রেরীর” একটি সভায়, গুরুদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অক্ষয়চন্ত্র সরকাঁর বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে একটি 
বক্তৃতা দেন। তরুণ বিপিনচন্দ্র পাল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন । অক্ষয়- 
চন্দ্রের বক্তৃতার প্রতিবাদ করে তিনি বিধবাবিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা করেন । 
এই বক্তৃতার পর 'নবজীবন' 'সোমপ্রকাশ' গ্ত্ৃতি পত্রিকায় বিধবাবিবাহেতর 
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সামাজিক যৌক্তিকতা! সম্বন্ধে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। বিতর্কের মধ্যে রক্ষণশীল 
চিন্তাধারাই প্রাধান্য লাভ করে। জীবনসায়াহ্ছে বিদ্যাসাগর তখন, নিশ্চয় 
ব্যথিতচিত্বে, তাঁর উত্তরপুরুষদের কীত্তিকলাঁপ লক্ষ্য কর।ছলেন। তরুণ 

বাংলা তখনও অবশ্ঠ তাঁর আদর্শের দীপশিখ! জালিয়ে রেখেছিল । তিনি 
দেখছিলেন, হিন্দু এতিহ্াশ্রয়ী নব্যস্বাদেশিকতার প্রবল ঝড়ে সেই শিখা প্রায় 
নিভমিভ হয়ে আসছে । কিন্তু পশ্চাদ্মুখী ঝড় যতই প্রচণ্ড হোক ন! কেন, 
হঠাৎ তার ঝাপ্টায় চলমান সমাঁজের অগ্রগতির আদর্শ কখনও একেবারে 

লুপ্ত হয়ে যায়নি । তরুণ বাংলার প্রতিমৃত্তি বিপিনচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের 
মধ্যে বিষ্ভাঁসাঁগর তাঁর শেষজীবনের নিশ্রভ দৃষ্টি দিয়ে আশার এই ক্ষীণ 
আলোকটুকু দেখতে পেয়ে হয়ত কিছুট৷ সাত্বনা লাভ করেছিলেন । 



“৯১৯ | সাহিত্য ও সাংবাদিকতা | ৪ 

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর পাঁঠ্যপুস্তক-রচয়িতা বলে পরিচিত। বাস্তবিকই 

বিদ্ভাসাগর বাংল! পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন বেশী, সাহিত্য রচন1 বিশেষ 
করেননি । কিন্তু বাংলা গগ্যভাঁষা তখন বিকাশের এমন স্তরে ছিল যে তা' 

দিয়ে সাহিত্য রচনা! করা সম্ভব ছিল না। বিদ্ভাসাগর বাংলা গগ্যভাষকে 
নতুন সাহিত্যের যোগ্য বাহনরূপে গড়ে তুলেছিলেন। নিরাকার একখণ্ড 
পাথরকে ভাস্কর যেমন বাটালি দিয়ে কেটে-কুঁদে সুন্দর মুক্তিতে রূপাঁয়িত 
করেন, বিদ্ভাসীগরও তেমনি শ্রীছাদহীন বাংলাভাষাকে সংযত ও স্থ্বিত্তাত্ত 

করে শিল্পকপ দান করেছিলেন । বাংল সাহিত্যভাষার শিল্পী যিনি, তাঁর 
পক্ষে তাই পাঠ্যপুস্তক ছাড়া সাহিত্যগ্রস্থ রচন1 করার সৌভাগ্য হয়নি। 
কিন্তু বাংলাভাষার আদি রূপশিল্পী যিনি, তিনি পাঠ্যপুস্তকের লেখক হলেও, 
বাংল সাহিত্যে তীর দাঁন চিরস্থায়ী হয়ে আছে। ববীন্দ্রনাথ বিষ্ভাসাগরের 
এই দাঁনের তাঁৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন :১ 

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে 
বাংলায় গন্চসাহিত্যের সুচন। হয়েছিল, কিন্ত তিনিই সর্বপ্রথমে বাংল। 

_. গন্তে কলানৈপুণ্যের অবতারণ করেন। ভাঁষ৷ যে কেবল ভাবের একটা 
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আধারমাক্ম নহে, তাহাঁর মধ্যে যেন-তেন-প্রকাঁরেণ কতকগুলা বস্ত্য 

বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাঁপন হয় না, বিষ্যাঁসাঁগর দৃষ্টাস্তদ্ার! 
তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন । তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য, 

তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে 

হইবে । আজিকার দিনে এ কাঁজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়। মনে হইবে 
ন্), কিন্ত সমাঁজবন্ধন যেমন মন্ু্তত্ববিকাঁশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি 

ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বার! হন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা 

- হইতে কদাচ প্ররুত সাহিত্যের উত্তব হইতে পারে না। সৈন্যদলের 
দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার ছার নহে ; জনতা! নিজেকেই নিজে 
খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাঁকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। 

 বিগ্ভাসাগর বাংলাগ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে স্থবিভক্ত, স্থবিন্ত্ত, 

স্থপরিচ্ছন্ন এবং স্ুসংষত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্ধকুশলত। 

দান করিয়াছেন। এখন তাহাঁর দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের 

কঠিন বাঁধা-সকল পরাহত করিয়! সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্ার 
ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, 

* যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাহাঁকেই দিতে হয়। 
বাংলাভাষাঁকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্তক সমাসাঁড়ম্বরভাঁর হইতে মুক্ত 

করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশ-যোজনার স্থনিয়ম স্থাপন করিয়া 

বিদ্যাসাগর যে বাংলা গগ্যকে কেবলমাত্র সর্প্রকাঁর- -ব্যবহার-যোগ্য 

করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাঁকে শোভন করিবার 

জন্যও সর্বদ] সচেষ্ট ছিলেন। গগ্ঘের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনি-সামগ্রস্ত 
স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃশ্রোত রক্ষা 

করিয়া সৌম্য ও সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা 
গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণত। দান করিয়াছেন । 

বাংলা ভাষার ক্ষেত্র বিদ্যাসাগরের দাঁন যে কত গুরুত্বপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের 
এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পুনর্ব্যাখ্য। 
মিশ্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যভাষাঁর আদিত্রষ্টা। বিষ্াসাগরকে রবীন্দ্রনাথ 



রে 
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কেবল ভাষা-ভাক্করের সন্মান দেননি, তাকে আদিকবির্ূপেও সম্মীনিত 

করেছেন। তাঁর বাল্যজীবনের শিক্ষারভ্তের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ 

লিখেছেন :২ | | 
«কেবল মনে পড়ে, “জল পড়ে পাত। নড়ে । তখন “কর খল” প্রভৃতি 

বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল 
পড়ে পাঁতা নড়ে । আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা । 

সেদিনের আনন্দ অজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে 
মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ 
হইয়াও শেষ হয় নাঁ তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনে। তাহার ঝংকারটা 
ফুরায় না, মিলটাঁকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেল! চলিতে্থাকে। 
এমনি করিয়। ফিরিয়। ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্ঠের মধ্যে জল পড়িতে 
ও পাতা নড়িতে লাগিল ৮ 

বিষ্ভাসাগর যে কেবল ভাঁষাশিল্পী ছিলেন না, সাহিত্যত্রষ্টাও ভিন তা৷ 

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি থেকে বোঁঝা যাঁয়। বিদ্যাসাগরের “বর্ণপরি চয়+ 

প্রথম ভাগের “জল পড়ে, পাঁতা নড়ে'-_এই চারটি মাত্র কথার ঝংকার 
বিশ্বকবির বাঁলকচিত্তে এক বিচিত্র অন্ুরণনের সৃষ্টি করেছিল। সারাজীবন 

তিনি সেই অনুভূতি ভূলতে পারেননি । ঘটনাঁটা ষত “সাঁধারণ' মনে হয়, 
তত “সাধারণ নয়। কিছুট। অসাধারণ না হলে এইভাবে '“জীবনস্থতিতে? 
ববীন্দ্রনাথ একথা উল্লেখ করতেন না। সেই অসাঁধারণত্ব হল, ভাঁষাজ্ঞানের 
সঙ্গে বিষ্ঠাসাগরের সাহিত্যরপবোধ, এবং তার গগ্ঠরচনার সাহিত্যরসোতীর্ণ 
গুণ। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাঁংল! গণ্যভাষার রচয়িতাঁরা এই গুণের অধিকারী 
হতে পারেননি। বাংল! গগ্ভভাঁষ। ও গগ্যসাহিত্যের ইতিহাসে বিগ্তাসাগর 
সেইজন্য তীর পূর্বস্থরী ও সমকালীনদের মধ্যে এক অদ্ধিতীয় স্থান অধিকার 
করে আছেন। কেবল দিস রাগ সরান নি সানি দির 

একটুও বিচ্যুত কর! যায় না। 

১৮০* সালে ফোর্ট উইলিরম কলেজ স্থাপিত হবার পর ইংরেজ 
সিবিলিয়ানদের এদেশের ভাঁষ! শিক্ষ। দেবার জন্ত একটি বাংলা-বিভাগ খোল! 
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হয়। পাঁত্রি উইলিয়ম কেরি বাঁংলা-বিভাঁগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। সিবিলিক্ষান- 
দের বাংল! পড়াতে গিয়ে কেরি পাঠোপযোগী গগ্গ্রসন্থের অভাব বোধ 

করেন, এবং তাঁর সহকারী মৃত্যুপ্তয় বিষ্ালঙ্কাঁর, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, 
রামরাম বন্থ প্রমুখ বাঁডালী পণ্ডিতদের বাংলা গগ্চে পাঠ্যপুস্তক রচন। করতে 
উৎসাহিত করেন। এই সময় থেকেই আধুনিক বাংলা ন্যদাছিতের 
শ্ত্রপাত হয়। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের গগ্রচনায় 

সেকালে পণ্ডিতীবীতি অনুসরণ করেছিলেন । তাঁদের রচিত বেশীর ভাগ 
বই ছিল সংস্কতের অন্গবাদ। এই সব অনূদিত গ্রন্থে সংস্কতরীতিরই 

প্রীধান্ত*দেওয়া হয়েছিল। বামরাম বস্থু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, এবং 

তিনি মৌলিক গ্রস্থও রচনা করেছিলেন। রামরামের রচনারীতি সাধু 
ভাষান্ুগত হলেও পণ্তিতীরীতি নয়, কতকট। কথকতা ধরনের কথ্যরীতি। 

কেরির অনুরোধে রামরাঁম বন্ধু রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামে একখানি 
ঘাংল! গগ্ভগ্রন্থ রচনা করেন: 1£06 [২2100 73091200 00 00127996 ৪. 

171560150৫6 0725 06 01১61121085, ৮১০ 0050 00955100010 ৪৮০1 

16621) 11 0১০ 13210759]1 1970501950১ 01. 09155 00 101. 

চ২য19)0, 96121019016, 81১2 15, 1801). রচনার নিদর্শন এই : 

“দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজা নান করিয়া সিংহাঁসনেল উপর 
গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একট! চিল্ল পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়! 
শূন্য হইতে মহাঁরাজার সম্মুখে পড়িল অকম্মাৎ ইহাতে রাজ। প্রথমত তটস্থ 
হইয়া চমকিৎ ছিলেন পশ্চাঁৎ জাঁনিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্ল পক্ষি। লোঁকের- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্লকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা 
তত্ত করিয়া কহিল মহারাজা! কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ 

চিল্লকে |” 

বামরাঁম বহর গছ্যরচনারীতির চি নু টি কথ্যভাষ। 
সাধুভাষা ও বিদেশীভাষার সংমিশ্রণে রামরামের গদ্ভরীতিতে অনেক সময় 

বৈপরীত্যদোষ ঘটেছে । লৌকিক বাক্ভঙ্গির জন্ত তাঁর গন্ত গাঁ়বন্ধ হয়ে 
ওঠেনি, এবং সাহিত্যের বাহনোপযোগিত! লাভ করেনি । সাধু প্রকাশভঙ্গির 



সাঃহি ত্য ও সাংবাদিকতা | | | ৩০৩ 

সঙ্গে লৌকিক শব্ধ ও বাক্যাংশের ব্যবহার অধিকাংশ সময় ভাঁষায় বেগ 
ও বলের সঞ্চার না করে, রচনাকে দুর্বল করে তুলেছে । তা৷ সত্বেও রামরামের 

গগ্যরচনার প্রয়াস প্রশংসনীয় বলতে হয়, কারণ বাঁংল। গগ্য প্রীয় ভূমিষ্ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে আপন পায়ে ভর দিয়ে দীড় করাবার চেষ্টা 
করেছিলেন। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে রামরাম বস্থ ছাড়া উইলিয়ম 

কেরি, মৃত্যুপরয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তাঁরিণীচরণ খরিত্র, বাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়, চত্ডীচরণ মুন্সী, রামকিশোর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির বাংল! 
গগ্ঠসাহিত্যে দান আছে। তারা প্রত্যেকেই গছ্য রচন1? করেছেন, কিন্তু 
সেই রচনার মধ্যে তেমন কোন রিশেষত্ব ছিল না । সেইজন্য তাঁদের কুচনার 

ভিতর দিয়ে বাংল গ্যভাষাঁর প্রীথমিক বিকাঁশের ধাঁরাঁও বিশেষ লক্ষ্য 
করা যায় না। এই পণ্ডিতগোঁীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ভালকঙ্কার নিঃসন্দেহে 
সর্বশ্রেষ্ঠ গছ্ভলেখক | তীন রচিত “বত্রিশ সিংহাসন” (১৮০২ ), হিতোপদেশ' 
€ ১৮০৮), বাঁজাবলি” (১৮০৮) ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা, 
(১৮৩৩) উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হওয়া সক্কেও 
মৃত্যুঞ্জয় নানাদিক থেকে বিশুদ্ধ বালা গগ্যরীতির পরীক্ষা করেছেন। 
তাঁর রচনার নিদর্শন থেকে তাঁর প্রমাণ পাঁওয়। যায়। যেমন-- 

স্ধ্যাকাঁল হইলে রাত্রিতে বাঁজকুমারের আলম্য দেখিয়া বানর 

কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের নামতে ব্যান আছে তুমি আমার ক্রোঁড়ে 

নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যান বানরকে কহিল 

ওহে বানর মন্থস্ত জাতিতে বিশ্বাম করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়। দেহ 
তোমার ও আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন হে ব্যান 
রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট করিব না। 

( বত্রিশ সিংহাসন ) 
যে সিংহাসনে বিবিধপ্রকাঁর রত্বালস্বারধারিরা বসিতেন সে সিংহাসনে 

ভন্মবিভূষিতসর্বাঙ্গ কুষোঁগী বসিল। ষে নিংহাসনে অমূল্য রত্বময় ' 

কিরীটধারি রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে 
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সিংহাসনস্থ বাজারদর নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না 
সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর বাঁজা হইল। (বাজাবলি ) 

মৃত্যুঞ্যয়ের রচনার এই ছুটি নিদর্শন থেকে বোঝা যাঁয়, বাংলা গদ্যতাষার 
বাল্যকালেই তিনি কতখানি তাকে সাহিত্যের বাহন হবার উপযোগী করে 
তুলেছিলেন । “প্রবোধচন্দ্রিকা" বা “বেদীস্তচন্দ্রিকার মধ্যে তিনি দুরূহ 
পণ্ডিতীভাষ! বাবহার করলেও, কেবল নেইটাই তাঁর বাংল গগ্ভের নমুন। 

হিসেবে উল্লেখ কর! উচিত নয় বলে মনে হয়। রাজনারায়ণ বন্থ প্রমুখ 

পণ্ডিতেরা কেউ কেউ মৃত্যুপ্য়ের এই পণ্তিতী গগ্যরীতির উৎকটত্বের কথা 
উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ বস্থ তার “বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক 

ব্তৃতার" মধ্যে “প্রবোধচক্দ্রিকার' “কোকিলকুলকলালাপবাচাঁল যে মলয়া- 
চলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ববান্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে» 
এই বাক্যটি বারংবার উদ্ধৃত করে ম্ৃত্যুঞ্জয়ের ভাঁষাঁর সমাসবদ্ধ জড়ত্বের প্রতি 
ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যৃত্যুপ্জয় দণ্ডীর “কাব্যাদর্শ” প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত 

পছ্যকে বিভক্তিচ্যুত ও ছন্দমুক্ত করে এই চলৎশক্তিহীন কিন্তুতকিমাকার 
গছ্যের শ্ষ্টি করেছিলেন। তিনি কখনই নিজে এই ধরনের সমাঁসবহুল 

রচনাকে গগ্যভাষার আদর্শ বলে মনে করেননি । তা ষর্দি করতেন, ত৷ হলে 
বত্রিশ সিংহাসন” ও “রাজাবলি*র মতন গগ্যগ্রস্থ রচন। করতে পারতেন না। 
তিনি যেমন সাধুভাঁষায় চমৎকার গদ্য রচনা করেছেন, তের্মীন চলতি 
তাষাতেও যে রচনাকুশলতা দেখিয়েছেন তা৷ অতুলনীয়। তাঁর চলতি ভাষার 
নমুন। এই : 

যে বছর শুক! হাজাতে কিছু খন্দ ন! হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন 

কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মস্থর শাকপাত শামুক গুগুলি 

_দিজাইয়। খাইয়া কাচি। খড়কুটা কাটা শুকন। পাতা কষষী তু ও 

_বিলঘু টিয়া কুড়াইয়া নানি করি। 

মৃত্যু্য়ের এই ভাঁষ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :৪ “ইহা যে খাঁটি বাঙ্গলা 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাঁষা সজীব সতেজ সরল শ্বচ্ছন্দ ও সরস। 
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ইহার গতি মুক্ত; ইহাঁর শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই।” চৌধুরী মহাঁশয় 
মৃত্যুগ্যয়ের এই গগ্ভরীতিকে সত্যকাঁর “বঙ্গীয় রীতি? বলেছেন। কালের দিক 

থেকে ও ক্ষমতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে বাস্তবিকই ম্বৃত্যুপ্নয়কে 
বাঁংল। গগ্যভাঁষাঁর সাঁধু ও চলিত উভয় বীতির আদি প্রবর্তক বলতে হয়। 

ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ী ছাত্রদের পাঠোপযোগী বই 
গগ্যভাঁষায় রচনা করেছিলেন, এবং তাও প্রধানত বিদেশী ছাত্রদের জন্য । 

তাঁদের রচনায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, জ্যোঁতিষ, বাঁজনীতি, 
ইতিহাঁস, জীবনচরিত ইত্যাদি নানাবিষয়ে অনেক জ্ঞানের কথার উল্লেখ 
থাকলেও, রচনানৈপুণ্যের নিদর্শন বিশেষ নেই। 'প্রবোৌধচন্দ্িকা, গ্রস্থের 
বিজ্ঞাপনে? লেখা আছে, “এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং 

ইহাঁর লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ম করিতে পারেন, তীহাঁকে বাঙ্গাল! ভাঁষাঁয্ সম্যক 
ব্যুৎপন্ন বল! যাইতে পারে ।” একথা মিথ্যা নয়। পপ্রবোধচন্দ্রিকার” মতন 

গ্রন্থ পাঠ করলে ছাত্রদের বাংলাভাষায় জ্ঞান তো হবেই, সংস্কৃতভাষায় ও 

শাস্ত্রেও বেশ কিছুটা জ্ঞান জন্মাবে। কিন্তু বাংল! গগ্যভাঁষাঁর আঁসল রীতি 
সম্বন্ধে তাদের কোন ধাঁরণ। হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পপ্ডিতগোীর মধ্যে মৃত্যু্জয় শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও; বএং 
বাংলা গণ্যরীতি সম্বন্ধে সচেতনভাবে তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করলেও, উপযুক্ত 
প্রেরণার অভাবে তিনি বাংলা গগ্যভাষার আধুনিক যুগোপযোগী রূপ দিতে 
অনেকর্ট' ব্যর্থ ই হয়েছিলেন বল৷ চলে । গগ্যভাঁষ। হল বুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান 
ভাষা । প্রাঞ্ুলতা, প্রত্যক্ষতা, বলিষ্ঠতা ও গতিশীলতা তার প্রধান ধর্ম। 
পাঠ্যপুস্তক রচনাঁয় পশ্ডিতলেখকর। গগ্চভাঁষায় এই সব গুণের সমাবেশ করতে 
পারেননি । তা করবার মতন ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গীও সকলের ছিল না, এবং 
সেকালের পণ্ডিতী মনোভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পাঁরেননি। এমনকি 

ৃত্যুঞ্য়ের মতন সুদক্ষ ও সচেতন গগ্ভলেখকেরও দৌঁফত্রটি ছিল যথেষ্ট । 
প্রবোধচক্দ্রিকার” রচনা সম্বন্ধে রামগতি ন্যাঁয়রত্ব অভিষোগ করেছেন :৭ 
"কোন গৃহে প্রবেশ করিয়! থালা, ঘটী, বাটি, বস্ত্র, পুস্তক, পেড়া, বাক্স, স্বর্ণ, 

রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, লেপ, কীথা, ছেঁড়া মাদুর প্রভৃতি বন্তসক্দ একুত্র 
বিশৃঙ্খল ও টিলা ০০৪ দেখিলে নয়নের যেরূপ রীতি জলে, 

২৩ 
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 প্রবোধচন্দ্রিকা” পাঠেও সেইরূপ অগ্রীতি উপস্থিত হয়) এ সকল বস্ত 
স্শৃঙ্খলভাবে যথাঁষথস্থাঁনে সঙ্জীকৃত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাতে 
সে আহ্লাদ জন্মে না।* ন্যাঁয়রত্ব মহাঁশয়ের এই অভিযোগ একেবারে 
ভিত্তিহীন নয়। চৌধুরী মহশিয় বাংলা গদ্ভভাষার যে “বঙ্গীয় রীতির” আদি 
প্রবর্তক বলে মৃত্যুপ্তয়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তা যোগ্য অভিনন্দন স্বীকার 
করেও বলা যায় যে মৃত্যুপুয় গণ্যভাষায় যথার্থ শৃঙ্খলা ও গতিবেগ সঞ্ধার করতে 
পারেননি । তবু বাংল। গগ্য রচনায় যতটুকু শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন; 
তা কালের বিচারে সত্যই বিলম্ময়কর বলে মনে হয়। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগো্ীর পর বাংল! গন্ভ রচনীয় সম্পূণ 
এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন রামমোহন রায়। তিনিই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাধারণের জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য নানাবিষয় 
নিয়ে গগ্ভ রচনা করেন। সেই কারণেই রামমোহন্পের গদ্য সর্বপ্রথম গ্ঠ- 
ভাষার বিবিধ গুণে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 

শিল্পকলার বিভিন্ন আঙ্গিকের মতন সাহিত্যেরও গগ্যভাষাবীতির একট! 

বিশেষ সমাজতত্ব আছে। কেন মানুষের আদিম ভাবপ্রকাশের ভাষ। 
ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও সঙ্গীতের ভাষা, এবং কেন ছন্দোবদ্ধ ভাষার অনেক 

পরে, সমাজ-জীবনের অনেক উচ্চ ও জটিল স্তরে গগ্ঠভাঁষার বিকাশ হল? 

তাঁর কাঁরণ কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দৌবদ্ধ ভাষার উৎস হল মাঙ্গষের কয়েকটি 
মৌলিক অনুভূতি-__ভয় ভক্তি দয়া করুণ। প্রেম ভালবাস! ইত্যাদি । প্রাচীন 
ও মধ্যযুগে এই সব অস্ুভূতিই ছিল মানুষের চিন্তাভাবনার প্রধান উপজীব্য । 
পারমার্থিক ও এঁহিক সমস্ত তিস্তার আদি উৎম ছিল এই সব মৌলিক 
অন্নভূতি। জীবনযাত্রীও ছিল সহজ সরল ও গতানুগতিক । তার মধ্যে 
মা ছিল না বিস্তার ছিল না, দ্বন্দবিরোধ ছিল ন! এবং উথ্ানপতনের 

গতিও বিশেষ ছিল না। একঘেয়ে একটানা ছন্দে জীবন কেটে যেত। 
মানুষের ও সমাঁজের সামনে কোন সমস্যা বা কোন প্রশ্ন জটিল রূপ নিয়ে 
' "ব্রা দিত না, এবং বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির সাহাঁষ্যে তাঁর মীমাংসাও দাবী 
করত না। মাহষের ভাবপ্রকাশের ভাষ! ছিল তার একঘেয়ে জীবনের 
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একটাঁন। ছন্দের মতন নির্দিষ্ট ছন্দে বাঁধা । সেকাঁলের লমাঁজ-জীবনে তাই 

ভাবপ্রকাশের জন্য মানুষের গগ্যভাষার প্রয়োজন হয়নি । নী কোন 

দেশেই হয়নি, বাংলাদেশেও হয়নি । মাত্রাবন্ধ পয়ার ছন্দই ছিল সেকালের 
বাংলা সাহিতোর প্রধান বাহন এবং সাহিত্য ছিল তখন প্রধানত আবৃত্তি- 
সাহিত্য ও স্বতিসাহিত্য । তাছাড়! যে-সময় হাতেলেখ৷ পুঁথির পাতায় 

বন্দী হয়ে থাঁকা ছাঁড়া সাহিত্যভাষাঁর আর কোঁন উপায় ছিল না, সেসময় 
ভাঁষ। ছন্দৌবদ্ধ না হলে লোকসমাঁজে সাহিত্যের প্রসারও সম্ভব হত ন1। 

স্থৃতিশক্তির সহায়ক আবৃত্তির উপযোগী ভাষায় ছন্দোবদ্ধ কাব্য ও সঙ্গীতই 
তাই তখন রচিত হত বেশী। গগ্যভাঁষার বিকাঁশ ও বৃদ্ধি হয়েছে আধুনিক 
যুগে। কারণ আধুনিক যুগে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়, ছন্বময় ও সংঘাতমুখর 
হয়ে উঠেছে, এবং জীবনযাত্রীয় জটিলতা ও সচলতাঁও অনেক বেজ্ডছে। 

আধুনিক যুগে মানুষ এমন এক সামাজিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে 
যেখানে সংঘাঁত, সংশয় ও নানাবিধ সমস্তা মিলিত হয়ে এক জটিল আঁবর্ত 

রচনা করেছে তার সামনে । তার উপর গণ্যভাষার জন্ম হয়েছে ছাপাখানার 
যুগে, এবং সেইজন্য তার পাঠকগোষ্তীও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। মুদ্রণের 

যুগে সাহিত্যের ভাঁষ৷ বাঁধাঁধরা ছন্দের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন”ও 
স্বচ্ছন্দ গগ্যের রূপ ধাঁরণ করেছে। সমস্তাঁসঙ্কল ও সংঘাতমুখর আধুনিক 
সামাজিক পরিবেশে গগ্যভাঁষ! হয়েছে বিচারবুদ্ধিপ্রধান ও যুক্তিপ্রধান আদাঁন- 
প্রদানেরন্ভাষা। এই হল গগ্ঠভাষার সাধারণ সমাজতত্ব । এই সমাজতাত্বিক 
কাঁরণে বাংলাদেশে উনিশ শতকের গোঁড়া, থেকে, সামাজিক জীবনের সমস্থা, 

সংঘাত ও জটলত৷ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বাঁংল। গগ্যভাষার বিকাশ হতে থাঁকে। 

এই কারণেই দেখা যায়, বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমভাঁগে ধারা 
সামাজিক সংঘাত ও সমস্তাঁর সম্মুখীন হয়েছেন সবচেয়ে বেশী, প্রধানত তারাই 

বাঁংল। গগ্ভাষাকে কালোৌপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। আধুনিক বাংলার 
সমাজ-সংগ্রামের প্রধান নায়ক রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিজাবাগয় 
৪৮৪৪ বাংল! গণ্ভভাষার প্রকৃত অষ্টা। . 

_ মবযুগের বাংলার ধর্মসংক্কার, সমীজসংক্কার ও শিক্ষাসংস্কার আন্দোলনের 
প্রথম ও প্রধান নায়ক হলেন রামমোহন বাঁয়। সমন্তা। ও সংঘাতের আঁবর্তের 
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মধ্যেই তাঁর জীবন কেটেছে এবং অনেক ছুরূহ জটিল সম্তার সমাধানের 
চেষ্টাও তাকে করতে হয়েছে । এই সামাজিক সমস্যার সংগ্রামে তার সবচেয়ে 
শক্তিশালী কপাঁণ হয়েছে তাঁর লেখনী, এবং স্বভাবতঃই সেই লেখনীর মুখে 
ভাবের বাহনক্ধপে যে ভাষ৷ প্রকাশ পেয়েছে, সে হল তীক্ষ বুদ্ধিযুক্তিদীপ্ত 

গদ্যভাষা । সমন্াসঙ্কুল সামাজিক জীবনের প্রেরণ বামমোহনের গগ্যভাষাঁর 
প্রধান উৎস ছিল বলে, তিনি বাংল! গ্ভাষাকে সর্বপ্রথম সুসংযত, বলিষ্ঠ ও 
গতিশীল রূপ দিতে পেরেছিলেন । 

রামমোঁহনের গগ্যভাঁষার ক্রটী ছিল অনেক, তার মধ্যে ছুটি ক্রটা প্রধান। 

প্রথম ক্রটী “বিরামচিহ্তের অভাব”, দ্বিতীয় ক্রটা “দুরাম্বয়' । এই ক্রুটা সম্বন্ধে 
রামমোহন বাঁয় নিজেই যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তার প্রথম বাঁংল। গছ্য রচন। 

“বেদাস্তেগ্রস্থ” ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 'অহুষ্ঠান* বা ভূমিকায় 
তিনি বাংল। গগ্যভাঁষার তাৎকালিক দৌধক্রটী ও তার ০৪ রচনার দোষ 

বিশ্লেষণ করে লেখেন : | 

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্তক গৃহ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য 
কেবল কতক গুলিন শব আছে । এভাঁষা সংগ্কতের যেরূপ অধীন হয় 
তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হুইয়া থাকে 

দ্বিতীয়ত এভাষায় গণ্যতে অগ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা! কাব্য বর্ণনে 
আইসে ন।। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোঁক অনভ্যাঁস প্রযুক্ত দুই 
তিন বাক্যের অন্বয় করিয়! গঞ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন 
না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। 
অতএব বেদাস্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্ত আলাপের ভাষার ন্যায় 

সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যুনতা করিতে পারেন 
এনিমিত্ব ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। ধাঁহাদের সংস্কতে 
বুুৎপত্তি কিঞ্চিতে। থাকিবেক আর ধাহাঁর৷ ব্যুৎ্পন্ন লোকের সহিত 
সহবাঁস দ্বার। সাধু ভাষ। কহেন আর শুনেন তাহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে 
অধিকার জন্সিবেক। বাক্যের প্রারভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের 

* বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন 
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যাহা েমন ইত্যাদি শব আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা। সেইরূপ 
ইত্যার্দিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়। বাক্যের শেষ করিবেন । যাবৎ 
ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পধ্যস্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়। অর্থ 
করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার 

অন্থয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন 
কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত 

কাহার অন্বয় ইহা! না জানিলে অর্থজ্ান হইতে পারে না। তাহার 
উদাহরণ এই | ব্রহ্ম যাহাকে সকল বেদে গান করেন আর ধাহার 

সত্ভীর অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য 

হয়েন। এ উদ্বাহরণে যগ্ঠপি ব্রহ্ম শবকে সকলের প্রথমে দেখিভতছি 
তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহাঁর সহিত ব্রহ্ম 
শবের অন্য হইতেছে । আর মধ্যেতে গাঁন করেন যে ক্রিয়৷ শব্দ আছে 

তাহাঁর অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া! শব্ের সহিত 
নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ 

আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব পদের সহিত অন্থিত যেন না করেন এই 
অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাঁতে বিলম্ব হইবেক ন1। 

আর ধাহাদের ব্যুৎ্পত্তি কিঞ্চিতো। নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত 
সহবাস নাই তাহার! পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাঁতে অর্থ বৌধ কিঞ্চিত কাল 
করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বৌধে সমর্থ হইবেন। বস্তত মনোযোগ 
'আবশ্তক হয় । | | 

সরল, সুষম ও স্থগম গগ্যরচন] সম্বন্ধে রামমোহন যে কতখাঁনি সচেতন 
ছিলেন, তা তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যাঁয়। রাঁমমোহনের এই বাংলা 
রচনা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন : “দেওয়ানজী জলের ন্যাঁয় সহজ ভাষা 
লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের 
অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্ পাঠকেরা 

অনায়াসেই হ্বায়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও. 
তাদৃশ মিষ্টত। ছিল নাঁ। রামমোহন যে “জলের মতন? সহজ ভাষা লিখতেন, 
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একথা স্তনে আজ আমর! নিশ্চয় বিস্ময় বোৌঁধ করব, কিন্তু তাঁর কালের লেখকদের 
রচনার তুলনায় তিনি যে সবচেয়ে সহজবোধ্য সরল গণ্য রচন! করেছিলেন, 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুপ্তকবি তাঁর গগ্ভভাষ সম্বন্ধে বিশেষ অতিশয়োক্তি 
করেননি । তার ভাষায় পারিপাট্য ও মিষ্টতা তেমন ছিল না, তা থাকতেও 
পারে না। গগ্ভভাষার শব্সমন্বয় ও বাক্যবিস্তাসের যে কঠিন সমস্তা ছিল, 
তা সমাধানের জন্য রামমোহন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন । বিভিন্ন শব্দের 
বিশেষ্ক, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদির যথার্থ অন্বয়সাঁধন করে, গগ্যরীতি অন্ুযাঁয়ী 
হ্ৃযম বাক্য গঠনের চেষ্টায় তিনি অবশ্ঠ সম্পূর্ণ কৃতকার্য হননি, কিন্তু যতটুকু 

হয়েছিলেন তাতে বাঁংল৷ গগ্যরীতির সাহিত্যিক ভিত্তি কিছুট! প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছছছিল। তাঁর রচনায় প্রাচীনত্বের ছাপ এবং পণ্ডিতীবীতির প্রভাব যথেষ্ট 

ছিল, কিন্তু তা সত্বেও বাংল! গগ্ভাষাঁকে তিনি সেই প্রভাব থেকে খানিকটা 
মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন : “কোন বিচার ও বিবাদ 

ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসর্কল অতি সহজে স্পষ্টরূপে 
প্রকাশ পাইত |”. এই বিবাদ-বিচার্ঘটিত লেখায়, অর্থাৎ 2০016701021 
ঘা1008-এ রামমোহন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেহেতু তাঁকে 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে হয়েছে এবং তাঁদের যুক্তিও খণ্ডন করতে 
হয়েছে, সেইজন্য তাঁর গগ্যরচন। যুক্তিবুদ্ধিপ্রধান হয়ে উঠেছে বেশী। বিবাদ 
ও বিচারকালে রামমোহন তার সমস্ত রচনার মধ্যে ষে সংষম ও,শালীনতা- 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা তখনকার কালে দুর্লত ছিল। কিন্তু তার 
কুরুচিবোধ শেষ পর্যস্ত তার রচনাকে বেশীমাত্রায় যুক্তিসর্বস্ব ও নীরম করে 
তুলেছিল। পাছে কটুক্তি করা হয় এই ভয়ে তিনি তার রচনার মধ্যে 
পরিহাঁস-ব্যঙ্গবিদ্ধপ পরিহার করে চলতেন। হাশ্যকৌতুক ব্যঙ্গরস অধিকাংশ 
সময় বিচারশীল রচনার প্রাণম্বব্ূপ হয়ে ওঠে। রামমোহনের গদ্যরচনা এই 
গুণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহীন হয়ে গেছে, এবং তা সহজবোধ্য হলেও 
সাধারণের কাছে উপভোগ্য ও স্থখপাঠ্য হয়নি । 

রামমোহনের পর বাংলা গদ্যরচনা, ঈশ্বরচন্্রবিষ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
দত্তের আবির্ভীবের আগে পর্যস্ত, খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে বাংল! গণ্ভভাঁষাঁর যে চর্চী হয়েছিল তাতে 
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গণ্যরীতির বিশেষ উন্নতি হয়নি । রামমোহন বাংল। গছ্যের একট নিজম্ব 

রীতি যতটুকু প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন এবং গগ্যভাঁষাকে যে স্তরে উন্নীত 
করেছিলেন, প্রায় সেই স্তরেই তা দীর্ঘকাল স্থিতিশীল হয়ে ছিল। বিদ্যাসাগর 
ও অক্ষয়কুমীরের যুগে বাঁংল। গগ্ভভাঁষাঁর ও গগ্যরীতির ভ্রুত পরিবর্তন হতে 

থাঁকে, এবং এই সময় বাংল! গণ্সাহিত্যের ভিত্তি স্থগ্রতিঠিত হয়। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন অক্ষয়কুমারের 

সহযোগী । তত্ববোধিনী সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা? ১৮৪৩, ১৬ 
আগস্ট প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমীর দত্ত । পত্রিকাঁর 

79192] 00100166০6-র বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন 

বিগ্ভাসাগর | সম্পাদক অক্ষরকুমীরের রচন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে প্রায় 

মধ্যবাত্র পর্স্ত জেগে প্রথমে সংশোধন করে দিতেন, তারপর গ্রস্থীধ্যক্ষদের 
কাছে পাঠাতেন। গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে বিগ্যাসাগরই অক্ষয়কুমারের বচন। 

সংশোধিত ও পরিমাজিত করে দিতেন বেশী । জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস 

দর্শন পুরাবৃত্ত সমাঁজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে “তত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত 
অনুশীলন করা৷ হত। যাঁদের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় “তত্ববোধিনী পত্রিকায়, এই 

গভ্ভীরভাঁবের রচনা প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে, তাদের মধ্যে 

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার অন্ততম । অক্ষয়কুমারের রচনাশক্তির বিকাশে 

বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে নানাদিক থেকে সাহাধ্য করেছিলেন।* কেবল 

গছ্সাহিত্যের নয়, বাল! জ্ঞানসাহিতের সমৃদ্ধিতে অক্ষয়কুমারের দান 

অতুলনীয়। বাঁমগতি ন্তায়রত্ব লিখেছেন : “তাহার রচন। ষেমন সরল, তেমনই 
মধুর, তেমনই বিশ্তুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও 

যেন চিত্রাঙ্কনপূর্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সে 

সকল পরিফাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়। যাঁয়।” বাস্তবিকই তাঁই। জ্ঞানগভীর 

দুরূহ বিষয়, যা! পূর্বে কখনও বাংলাভাষায় আলোচিত হয়নি, তাই অক্ষয়কুমার 
তার সাহিত্যসাধনার . প্রধান উপজীব্য করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত 

বোহাবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধের্মনীতি” “পদীর্থবিদ্যাঃ, 

৬ এই গ্রন্থের “দ্বিতীয় খপ ২৬৭-২৭৫ পৃষ্ঠ ড্রষ্টবয । 
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 “ভারতব্ষাঁয় উপাঁসক সম্প্রদায়” “চাঁকুপাঠ” প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যের 
অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে । “চারুপাঠ' সন্বদ্ধে রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় 
লিখেছেন, “ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থসংক্রাস্ত এরূপ মনোহর 
ও জ্ঞানগ্রদ বাঙ্গাল! পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক ছুইখানি এ 
বিষয়ে যেমন সর্বপ্রথম, তেমনই সর্বোৎকৃষ্ট । এই ছুই পুস্তক পাঠ করিলে 

যে কত' নৃতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। 
গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই এ সকল বিষয় সংকলন করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 
তাহার বচন দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ । 

বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাঁকিলে কিয়ৎকাঁল পরে উহা! মূল রচনাই হইয়া! 
যাইত।” 

বাহধস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রস্থও অক্ষয়ফুমার জর্জ 
কুষ্বের ( 3901:55 (0099226০ ) 0075%1৮460 ০ 1 অবলম্বনে রচনা 

করেছিলেন। কিন্তু তা অন্থবাদ ব1 সারগ্রস্থ হয়নি । তাঁর রচনা-নৈপুণ্যের 
জন্য ত৷ প্রায় মৌলিক রচনার মতন উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। বাংল৷ 
গগ্ঠভাঁষা তার প্রতিভার স্পর্শে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছিল, তা তার রচনার 

নিদর্শন থেকে বোবা যায় : | 

ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোঁৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে 
স্থানে ২ ষে প্রকার প্ররুষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাঁষার অনুশীলন 
হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যা বুদ্ধির 
উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, .কিস্তু এ ভাষায় এ প্রকার 

প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দারা বালকদিগকে স্ুচারুরূপে শিক্ষা 

প্রদান কর! যাঁয়। (ভূগোল, ইং ১৮৪১) 

আমরা কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মল চেষ্টা 
করা যে মঙ্ুষ্ের প্রধান ধশ্ম তাহ ভাঁরতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত 

,. হইতে লুপ্ত হইয়াছে- অন্গৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞ, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ 

. আমারদিগের মহাশক্র হইয়াছে আমর! কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, 
থে আমারদরিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি 
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নাই, কোন কর্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোন বিপদ মস্তকোপরি 
পতিত না হয় তত ক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্পাতও হয় না। আমরা 

কত কাল আক্ষেপ করিতেছি, যে এ দেশীয় লোক ইতর জন্তর গ্ভাঁয় 

আহাঁর বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মুলাধার কাধ্য বোধ 
করেন, এ প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের এন্দ্রিয় সখ নিমিত্তে বাঁশি,বাঁশি 
ধন সমর্পণ করেন ; কিন্তু ইহ তাহারা বিবেচনা করেন না, যে জগদীশ্বর 
কি নিমিত্তে তাহারদিগকে ইতর পশ্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়৷ বুদ্ধির 
সহিত ভূষিত করিয়াছেন? (শ্রীযুক্ত ডেবিভ হেয়ার সাহেবের নাঁম 
স্মরণার্থ তৃতীয় সান্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, ইং ১৮৪৫) 

ছুঃখ নিবৃত্তি হইয়া স্থথ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি 
উপায়ে এই মনোবাঞ্ধীপূর্ণ হইতে পাঁরে তাহা সম্যক রূপে অবগত 
না থাকাতে মনুষ্য অশেষ প্রকার ছুঃংখ ভোগ করিয়া আমিতেছেন। 

অতি পূর্ববাবধি নাম দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্শ-প্রযোজক পণ্ডিতের 
এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিস্ত কেহই কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। (বাহ্াবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচঠর, 

প্রথম ভাগ, “বিজ্ঞাপন? ইং ১৮৫১ )। 

অক্ষয়কুমীরের এই গগ্ঠরচনায় দেখা যায়, বামমৌহনের গদ্যের দূরান্ব-দোষ 
লোপ পেঁয়েছে, এবং তার ফলে তীর বাক্যগঠন অনেক সবল, সাবলীল, 
সুষম ও স্থগম হয়েছে । বাংল গছযের সহজ সাধুরীতির আধুনিক বূপায়ণে 

অক্ষয়কুমীর অনেকট! সার্থক হয়েছেন । শব্ববিন্তাসের দক্ষতায়, অন্বয়-সাঁধনে, 

বিরাঁমচিহ্নের ব্যবহারে এবং বাক্যান্তর্গত গতি সঞ্রে অক্ষয়কুমার বিস্ময়কর 
পারদশিত৷ দেখিয়েছেন। কিন্তু তার এই গগ্যরচনায় ষে বিদ্যাসাগরের 
প্রত্যক্ষ দান ও প্রভাব ছিল যথেষ্ট, দে কথাও -ভুলে যাওয়া উচিত নয়। 

অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর দুজনে সমবয়সী ছিলেন, একজনের সাহিত্যপ্রতিভ! 
অন্টের তুলনায় কম ছিল ন1। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দুজনেই 
সমান প্রগতিশীল ও উন্নতিকামী ছিলেন। বুদ্ধি ও চিস্তাশ্তিও ছুজনেবু 
প্রায় সমান ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর সমাঁজসংক্কার ও: শিক্ষাসংস্কার 
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আন্দোলনের সঙ্গে যতখানি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অক্ষয়কুমার তা 
ছিলেন না। সেইজন্য বিদ্চাসাগরকে অনেক বেশী সক্রিয় ও সচেতনভাবে, 
সমাজ-সংগ্রামের ও শিক্ষাংস্কীরের শক্তিশালী হাতিয়াররূপে, বাংল। গগ্ঘ- 

ভাঁষাকে গড়ে-পিটে তৈরী করতে হয়েছিল। সেইজন্তই দেখ! যায়, বেগ 
বলিষ্ঠতা খজুতা ও ওজন্বিতা গুণে বিদ্যাসাগরের গগ্যরচনারীতি অক্ষয়কুমীরের 

তুলনায় আরও বেশী সম্বদ্ধ হয়েছিল । 
বিষ্ানাগর ষখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের সেরেন্তাদারের 

পদে নিযুক্ত হন, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাকেও সহজপাঁঠ্য বাংল! গগ্ভগ্রন্থ 
রচনার জন্য অনুরোধ করেন । বিদ্যাসাগর অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রথমে 

'বাহ্ছদেব-চরিত' রচন! করেন। শ্রীমস্তাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে “বাহুদেব- 

চরিত” লেখা হয়। কলেজের কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেননি বলে বইখাঁনি 
ছাপা হয়নি । কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই প্রথম রচনা থেকেই বোঝা যায়, 

বাংল গগ্ঠভাঁষার গঠনসৌষ্ঠব সম্বন্ধে তিনি গোঁড়া থেকেই কত সচেতন 
ছিলেন। বিহাঁরীলাল সরকার বলেছেন :৬ 

অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠার্থীদের 

জন্য বাঙ্গাল! পাঠ্য-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন পাঠ্যই 
এমন স্পাঠ্য হয় নাই; স্থুপাঠ্য কি, করর্ধ্য ভাষার জন্য তাহার 

অধিকাংশই অপাঠ্য হইয়াছিল। কেবল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পাঠ্য কেন, ষে সময় “বাস্থদেব-চরিত” রচিত হয়, সেই সময় এবং 

তাহার পূর্বে যে সকল বাঙ্গাল] গন্ভগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার 
 কোনখানি ভাষা-পরিপাটিতে, “বান্ুদেব-চরিতের' সহিত তুলনীয় হইতে 
পারে না।-..কেবল সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের রচিত বাঙ্গাল। ভাষায় 
এ পরিপাটি কি কম প্রশংসনীয়? সংস্কতে অভিজ্ঞ হইলেই যে এরূপ 
বাঙ্গালা ভাঁষা লিখিবাঁর শক্তি হয়, একথা! বলিতে পারি না। রাজা 

রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কষ্চমোহন 

»*. বন্দোপাধ্যায় তো। সংস্কৃত ভাষায় অল্প-বিস্তর অধিকার লাঁভি করিয়া- 
__ছিলেন। তাহারা বাঙ্গাল। গ্নাহিত্যের পুষ্টিসাধন জন্য সামান্ত প্রয়াস 
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পনি নাই। বাঙ্গাল ভাষার পুষ্টিসাধন-কল্লে তাঁহারাঁও কম সহায়: 
নহেন। সেজন্য তাহার! বিদ্াপাগর মহাশয়ের ন্যায় চিরস্মরণীয় হইবার 

যোগ্য পাত্র, সন্দেহ নাই। তীহাঁরাঁও কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়, 

বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার পুস্তক প্রণয়ণে সমর্থ হন নাই। 

বাহুষেব-চরিতের' রচনার নিদর্শন যাচাই করলে সত্যই বিদ্ভাসাগরের 

গগ্ঠরচনাঁর বিশিষ্টতা প্রথমেই নজরে পড়ে । রচনার নিদর্শন এই :" 

এক দিবস দ্েবধি নারদ মথুরায় আঁসিয়। কংসকে কহিলেন, মহারাজ ! 

তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অন্সন্ধান কর না) এই যাঁবৎ 
গোঁপী ও যাঁদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিভ্ত ভূমণ্ডলে 

জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া! নারায়ণ 
তোমার প্রাণসংহাঁর করিবেন, তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্থান্তি 

জ্ঞাতিবান্ধবেরা 'তোমার পক্ষ ও হিতাকাজ্জী নহেন ; অতএব মহারাজ! 
অতঃপর সাঁবধাঁন হও, অগ্যাঁপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা 

কর। এই বলিয়া দেবধি প্রস্থান করিলেন। | ই 

এই গগ্যভাঁষা পাঠ করলে মনে হয় না ষে গত শতাব্দীর চল্লিশের 
গোঁড়ুর দিকের রচনা । বাঁক্যগঠন ও শব্ববিহ্তাসের ;এই রীতি আজও 

আমাদের বাংল। সাহিত্যের সাধুভাষার আদর্শ রীতি । “বাস্থদেব-চরিতের" 
পর “বেতাল পঞ্চবিংশতি” (ইং ১৮৪৭) থেকে 'ভূগোলখগোল-বর্ণনম” 

(ইং ১৮৯২) পর্যস্ত বিগ্ভাসাগর রচিত প্রায় ২৭খানি পুস্তক প্রকাশিত 

হয়েছে। এ ছাড়া বেনামীতে. রচিত প্রায় পাচখানি বই বিষ্তাসাগবের 
লেখা বলে কথিত আছে। তার সম্পাদিত সংস্কত ও বাংলা বইয়ের 
সংখ্যাও প্রীয় ১২খানি। এই লব রচনার মধ্যে অধিকাংশই কোন-না-কোন 
মুলগ্রস্থের অন্থবাদ অথবা পাঠ্যপুস্তক। সেইজন্য কেউ কেউ অভিযোগ 
করেছেন যে বিষ্ভাসাগরের রচনা উৎকৃষ্ট হলেও, তার উদ্ভাবনীশক্তি 

(০:62055 00516) ও মৌলিকতা৷ (01810791105) বলে কিছু €নই। 

এ কথা অবশ্ঠ ঠিক যে বিগ্তাসাগরের অধিকাংশ রচন। হয় কোন মুলগ্রস্থের 
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'অন্বাদ, না হয় তাঁর ভাঁব-অবলম্বনে রচিত। পাঠ্যপুস্তকও তিনি সংখ্যায় 
সবচেয়ে বেশী রচনা করেছিলেন সত্য, কিন্ত রচনার মৌলিকতা ও স্বকীয়তা 
পুস্তকের শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে না, রচনার নিজস্ব গুণের উপর 

নির্ভর করে। ধার রচনাশক্তি নেই তিনি তথাকথিত “মৌলিক” রচনা 
লিখলেও তা৷ যেমন অপাঠ্য হয়, পাঠ্যপুষ্তক ও অনুবাঁদগ্রস্থ লিখলেও তার 
চেয়ে বেশী স্থপাঠ্য হয় না। স্বতরাঁং বিগ্ভাসাগর কোন্ শ্রেণীর বই রচন! 

করেছিলেন, তা দিয়ে তাঁর রচনাশক্তির মৌলিকতা যাঁচাই করা অর্থহীন ও 
যুক্তিহীন। তা ছাড়া বিদ্যাসাগরের রচনার গৌত্রবিচাঁর করাঁর সময় তাঁর 

রচনাকাল সন্বদ্বেও চেতন! থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ব 
ঠিকই বলেছেন :৮ 

বিদ্ভাসাগরের রচনাপ্রণাঁলীর প্রাছুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে 

অন্ধকারাবস্থা' হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রীয় প্রথম উদ্যমকাঁল ; 
এরূপ কালে সকল ভাষাতেই মৃলগ্রন্থ অপেক্ষা অন্বাদগ্রস্থই অধিক 
হইয়] থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম । বিদ্যাসাগর ষে নিয়মের অনধীন 
হইতে পারেন নাই, স্থতরাং তাঁহাকে মৃলগ্রন্থ অপেক্ষা অন্বাদগ্রস্থই 
অধিক করিতে হইয়াছে। কিস্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবা- 
বিবাহ সংক্রীস্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কতভাষ| ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক 

প্রস্তাব, মীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচাঁর রচনা করিয়াছেন, তাহাকে 
মূলরচন! করিবার শক্তিবিহীন বল! নিতান্ত ধৃষ্টতাঁর কাধ্য হয়। 

কোন মূলগ্রস্থের ভাব অবলম্বনে রচিত হলেও, রচনার মধ্যে রচয়িতার 
নিজস্ব স্থষ্টিশক্তি যে কতখানি প্রকাঁশ পেতে পারে ত৷ বিদ্যাসাগরের 'শকুস্তলা, 
ও 'দীতার বনবাঁস* পড়লেই বোঝা! যাঁয়। প্রকাশভঙ্জির বৈশিষ্ট্যে ও ভাষার 
মাধূর্ধে এরচনা বিদ্যাসাগরের নিজন্ব মৌলিক রচনায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
দান িনি রহ চাডি। 

তত এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে পরবৃত বি? এক 

১ মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল 3 জলসেক 
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হু করিবামাত্র, মাধবীলতা। পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুস্থম ভ্রমে, 
শকুস্তলার প্রফুল্প মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুস্তল। 
করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুবৃত্ত মধুকর 
তথাপি নিবৃত্ত হইল ন, গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে 

লাগিল। তখন শকুস্তল। একাস্ত অধীর] হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি ! 
পরিত্রাণ কর, ছুবৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে'। তখন 

উভয়ে হাঁসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি ! আমাদের পরিত্রাণ করিবার 

ক্ষমতা কি; দুন্তস্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষনাবেক্ষণ 
করিয়া থাকেন । ( শকুস্তল1, ইং ১৮৫৪ )। 

সীত। নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 

কুশ ও লব তদীয় কুটারে প্রবিষ্ট হইয়! বলিল, মা! মহ্ধি বলিংলৈন, কল্য 

আমাদিগকে রাজা বাঁমচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে 
লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আঁমরা1 কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়। তাঁহার 
নিকটে গিয়া রাজ! রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। 

দেখিলাম, রাঁজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাঁণ্ড। কিন্তু মা! 
এক বিষয়ে আমরা যাঁর পর নাই মোহিত ও চমতকৃত হইয়াছি। 

রামায়ণ পড়িয়। তাহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্িয়ছিল, 
এক্ষণে সেই ভক্তি সহম্র গুণে বৃদ্ধি প্রাঞ্ত হইল। কথায় কথাক়্ 

শুনিলাম, রাজা গ্রজারগুনের অনুবোৌধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্বািত 

করিয়াছেন। তখন আমর! জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুবি রাজা পুনরায় 
দাঁরপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহ্ধন্মিণী কে 
হইবেক? সে বলিল, যজ্ঞ সমাধানের জন্য বশিষ্ঠদেব পুনরায় দাঁর- 

পরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ। 
তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; মীতার হিরনুয়ী প্রতিকৃতি 

নিথিত হইয়াছে ; সেই প্রতিকৃতি সহধম্মিণীর কাধ্যনির্বাহ করিষেক। 

( সীতার বনবাঁস ০ ১৮৬০ ) 

পরুন ও তার বনবাস, গ্রস্থের ভাষা একেবারে আধুনিক বাংলা 
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_সাধুভাঁষা বল। যায়। রান ও অরিন বিক খেখে এই গাব 
সমসাময়িক কোন তুলনা নেই। রচনার মৌলিকতা৷ বিচারের যে-কোন 
মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে এই রচনাকে মৌলিক রচন। ছাঁড়া আর কিছু বল৷ 
যায় না। রামায়ণ-মহাঁভাঁরতের নাঁনাঁকাহিনী অবলম্বন করে অনেক কবি ও 

শিল্পী সাহিত্য ত্যট্টি করেছেন। তাদের রচনাঁও মুলরচনা নয়। কিন্ত 

সেজন্য কালিদীস বা কৃত্তিবাসের মতন কবির রচনাকে কেউ যদ্দি মৌলিক 
রচনা বলতে কুন্তিত হুন, তা হলে তা হাঁন্তকর ব্যাপার হয় না কি? 
বিদ্যাসাগরের “শকুম্তলা” ও “সীতার বনবাস” সম্বন্ধেও তাঁই বলা চলে। এর 

মধ্যে বিগ্ভাসাঁগরের সাহিত্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, অনুবাদ বা 

ভাবাঙুসরণের জন্য কোথাও তা এতটুকু শ্নান হয়নি। তার কালের পাঠকর। 
এই রচন পঠি করে কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন, তা! রামগতি গ্যাঁয়রত্বের 
এই উক্তি থেকে বৌঝা যাঁয়। ন্যাঁয়রত্ব মহাশয় লিখেছেন :৯ 

বিছ্াসাগর-রচিত সীতাঁর বনবাঁসকে অনেকে কান্নার জোলাঁপ' 

বলেন। এ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূৃতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রীয় 

অবিকল অনুবাদ, কিন্ত অপর সমুদয়ভাগ কেবল নৃতনরূপ রচনাই 
নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিককা্ 
সম্পাদিত হইয়াছে, তাহ! বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমত 
একটি পৃষ্ঠাও নাই, যাহা পাঁঠ করিতে পাধাণেরও হৃদয় ভ্রব নী হয়। 

করুণরসেব উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, 
তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্্যাঁঞ্চরূপে প্রদ্িত হইয়াছে । যাহা 

হউক, আমরা এ পুস্তক পাঠ করিয়া তৎকাঁলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম 
ষে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী ) উহা! হইতে যাহা! কিছু নির্গত 
হয়, তাহাই মধুবর্ধী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস 
পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে এব্ধপ কাধ্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত 
তাহার স্ব-নামাঙ্কিত একটি ন্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশ-সম্পাঁদকঘ্ার 

_, অপ্রকাশ্ঠভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; 
' * লেখনী নির্মাণ করাইবাঁর জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম ? কিন্ত 
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নানাকারণে তৎকাঁলে তাহ! ঘটিয়্া উঠে নাই-_ভাবিয়াছিলাম, অপর 

কোন হ্থযোগে উহা! প্রদান করিব। কিস্ত- বড়ই ছংখের বিষয়, 
এ পর্যাস্ত তেমন স্থযোগ আর ঘটিয়! উঠিল না। 

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোঁদয়, চরিতাঁবলী প্রভৃতি শিশুদিগের 

পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিষ্তানাগরের নিতান্ত সরল রচনার 
উদ্দাহরণস্থল। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, বিষ্ভাসাগর কি সরল, 
কি মধুর, কি ওজন্বিনী-যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই 
কৃতকাধ্য হইয়াছেন । তাহার সর্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদর 

পূর্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই মেই বিষয়ে সেই সেই পুম্তককে 
সামরশশবযপ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। 

স্তাঁয়বত্ব মহশিয়ের মতন পাঠকেরা “সীতাঁর বনবাস+ পড়ে মনে মনে 

স্থির করেছিলেন যে সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিষ্তাভৃষণের হাত 
দিয়ে একটি সোনার কলম, নাম খোদাই করে, বিগ্যাসাঁগরকে উপহার 
দেবেন। সে-ইচ্ছা! তাদের পূর্ণ হয়নি, কিন্তু ইচ্ছাঁটাই পাঠকদের মনে 
জাগা বড় কথা। বিষ্তাঁসাগরের লেখ! পাঠ্যপুস্তকগুলির কথ! উল্লেখ করে 

স্যায়রত্ব মহাশয় বলেছেন যে “কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্থিনী” সকল 
রকমের রচনাতেই বিদ্যাসাগর সমান কৃতী ছিলেন। বান্তবিকই তাই। 
বর্ণপরিচয়ৈর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাঁগ, কথামালা, বৌধোদয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য 
বইগুলি পড়লে বোঝ। যায়, বিগ্াসাগর বাংলা গঘ্যভীষাঁর সহজ-সরল 

বূপেরও একজন আঁদর্শ রূপকার ছিলেন । 

“বর্ণপরিচয়” প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথ। আরও বিশেষ করে মনে হয়। 

কেবল সরল ভাষার জন্য নয়, বাঁংল। বর্ণমাল! ও বাংল ভাষাশিক্ষার উন্নত 

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য । বিষ্াাগরের আগেও বাংল! 
র্ণপরিচয়' একাধিক লেখার চেষ্টা হয়েছে এবং লেখাও হয়েছে, কিন্ত 
আজও প্রায় একশ বছর পরেও, 'বর্ণপরিচয় বলতে বিদ্যাসাগর এবং 
বিষ্ভাসাগর বলতে 'বর্ণপবিচয়' বোঝায় কেন? কারণ 'বর্ণপরিচয়+ বিষ্ভাঁসাঁগরের 
শ্রেষ্ঠ শিল্পস্থ্ট তো৷ বটেই, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও। বর্ণপরিচিত ধারা, তারা 
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হয়ত বর্ণপরিচয় সম্বন্ধে একথা ভেবে. দেখেননি, ভাববার অবকাশও পাননি। 
বিস্তার দুর্গম সাঁধনপথে যাত্রী করে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ 
পরিচয় হয় মাত্র কয়েকদিনের জন্য । তারপর পাঁচ বছর বয়সের অন্যান্ত 
বাল্যম্মতির সঙ্গে 'বর্ণপরিচয়স্থতিও আমাঁদের মন থেকে মুছে যায়। জীবনের 
ঘাত্রাপথে কত কাঁক ডাঁকে, কত পাঁখি ওড়ে, কত জল পড়ে, কত পাতা 
নড়ে, কিন্তু “বর্ণপরিচয়ের, কথ। পরে আর মনে পড়ে না। আমরা ভুলে 

যাই যে ববর্ণপরিচয় নিছক বাংল! বর্ণেরই পরিচয় নয়, প্রক্কতি-পরিচয়ও । 
বিগ্ভাসাগর এই ছুই পরিচয়েরই শ্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন 'বর্ণপবিচয়ের” 

মধ্যে । আরও একটি তৃতীয় পরিচয়ও ছিল গোঁপাল ও রাখালের কাহিনীর 
মধ্যে। তাকে “সমাজ-পরিচয়” বল! যেতে পারে। মাতৃভাষার বর্ণশিক্ষার 
সঙ্গে বাইরের প্রকৃতি ও সমাঁজ সন্বন্ধেও প্রাথমিক শিক্ষা “বর্ণপরিচয়ে' 
শেষ হত। তারপর শিশুদের বোধের উদয় হলে “বোধোদয়' “কথামালা” 

প্রভৃতি পাঠ করতে কোন অস্থবিধ! হত না। . 
বর্ণপরিচয়* রচনার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা বিচার করলে বিদ্যাসাগরের 

উদ্ভাবনীশক্তি সম্বন্ধে যথার্থ ধারণ হতে পারে। ১৮২১ সালে প্রকাশিত 

রাঁধাঁকাস্ত দেবের "বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থয নামে একখানি বইয়ের মধ্যে দেখা 
যাঁয়, বর্ণমালা! ব্যাকরণ ইতিহাস ভূগোল গণিত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত 
হয়েছে । অনেক গুণ থাঁকা সত্বেও এ বইখানিকে ঠিক শিশুদের পাঠোঁপযোগী 
বলা যাঁয় না। এরপর '্ধুল বুক সোসাইটি, থেকে বর্ণমালা” নাঁমে”একখানি 
বই প্রকাঁশিত হয়।১* এ-বইয়ের শিক্ষাগ্রণালী জটিল। প্রথমে ক খগ 
দিয়ে আরম্ভ করে, পরে “বুতক্রম ত্বর' অ এ এ উঞ ইত্যাদির পরিচয় 
দেওয়া হয়েছে। তারপর ব্যুৎক্রম ব্যঞজন, যুক্তাক্ষর, জ্ঞযক্ষরযুক্ত, শ্বরাস্ত 

ছ্যক্ষর, স্বরাত্ত ত্র্যক্ষর, স্বরাস্ত চতুরক্ষর, স্বরাস্ত পধশক্ষর ইত্যাদি তেদ 
বিভাঁগ করে পাঠ দেওয়া হয়েছে । -এ-প্রণালীকে সহজ-সরল ও বিজ্ঞানসম্মত 

বলা যায় না। বর্ণমালা" দ্বিতীয়ভাগে যে-সব পাঁঠপ্রকরণ ও গল্প আছে, 
তার অধিকাংশই বিদেশী ভাবের ছায়াবলম্বনে রচিত। ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও 
অন্তান্ত আবও ছু-একজনের ঘে বর্ণমালা-গরস্থ প্রকাশিত হয়, স্ুল বুক সৌদাইটির 
বর্ণমালার পাঠরীতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল ন1।১ 
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সাহিত্য ও সাংবাদিকতা . ৩২১, 

বিশ্যাসাগরের পূর্বে এই ধরনের বরর্ালাশ্রেণীর রচনার মধ্যে সরবশরেঠ হল 
পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের “শিশুশিক্ষা' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ । 

প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ ১৮৪৯ সালে এবং তৃতীয়ভাঁগ ১৮৫০ সালে প্রকাশিত, 

হয়। বেখুন সাহেবের বাঁলিকা-বিগ্ভালয়ে ব্যবহারের জন্য এই তিনখানি বই 
বচন! করা হয়। “বর্ণমাল।” বা “শিশুশিক্ষা'-শ্রেণীর বই প্রকাঁশিত হবার আগে 
শিশুদের অন্যভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়া! হত। গুরুমশায়ের! শিশুদের হাতে 

প্রথমে খড়ি দিয়ে কখগ প্রভৃতি কয়েকটি হল্বর্ণ শেখাতেন। পরে 

তালপাতায় লিখিয়ে সমস্ত হল্বর্ণ” এবং ক্য স্্ স্ক প্রভৃতি সংযুক্তবর্ণ শিক্ষা 

দেওয়া হত। তারপর -সিদ্ধিরস্ত বলে অ আই প্রভৃতি স্বরবর্ণ, এবং 

হল্বর্ণের সঙ্গে তাদের যৌগ হলে কিভাবে আকার পরিবর্তন হয়, বানান" নামে 
তা শিক্ষ। দেওয়। হত। কেউ কেউ বলেন, স্বরবর্ণের পূর্বে “সিদ্ধি এই 
মঙ্গলাচরণস্ৃচক বাক্য থাকায় বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতের! শিশুদের প্রথমে 
স্বরবর্ণই শিক্ষা দিতেন, কিন্তু বিশুদ্ধ শ্বরবর্ণে বেশী কথা শিখতে বা লিখতে 
পাঁরা যায় না বলে পরে বোঁধ হয় পণ্ডিতের! প্রথমে হল্বর্ণ শিক্ষা! দেওয়ার 

ব্যবস্থা করেছিলেন ।১২ পলীগ্রামের পাঠশালাতে এই প্রথাই পরে প্রচলিত 

হয়েছিল, এবং কলকাতা৷ শহরেও এইভাবে বর্ণশিক্ষা দেওয়] হত। "পরে 

ইংরেজীশিক্ষার অনুকরণে বর্ণমালা” শিশুশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণশিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশিত 
হবার পর এই প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে । বি্ভাসাঁগরের “বর্ণপরিচয়” 
প্রকাশিত হবাঁর আগে মঙ্নমোহনের “শিশুশিক্ষা” তিন ভাঁগ সবচেয়ে বেশী 

জনপ্রিয় হয়েছিল। ন্যায়রত্ব মহাশয় লিখেছেন : “এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ 

শিশুশিক্ষার স্থলে অনেকগুলি এরূপ পুস্তক প্রস্তত হইয়াছে । কিন্ত আমাদের 

বিবেচনায় উহার কোনখানিই শিশুশিক্ষার ন্যায় কোমল, মধুর ও শিশুদিগের 
চিত্তাকর্ষক হয় নাই। ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যাঁয় শিশুদিগের পাঠোপযোগী 
উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধ হয় এ পধ্যস্ত লিখিত হয় নাই। উহার বিষয়গুলিও 

যেমন সুন্দর, রচনাঁও তেমনই মধুব। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ 
না থাকিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষান্ধারাই এদেশে চিরম্মবণীয় হইতে 

পারিতেন 1১৩ আঁচার্ধ কৃষ্ণকমল বলেছেন : “যিনি 'বাসবদতা"র প্রণেতা 

ৰ টা 'শিশুশিক্ষণ এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিধ। 
(৫৮, এই | 
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 বিষ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩২২ 

তাহার “পাঁধী সব করে রব" কবিতাটি কোন্ শিশু না হুর করিয়। আবৃতি 

করিয়াছে ?”১৪ 

বন্ধু মদনমোহনের শিশুশিক্ষার মধ্যে যে-সব করটিবিচ্যুতি ছিল, সেগুলি 
সংস্কার করেও বিদ্যাসাগর সন্তষ্ট হতে পারেননি । শেষ পর্যস্ত তিনি নিজেই 
একখানি পুর্ণাঙ্গ “বর্ণপরিচয়” রচনার সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৫৫ সালে তার 
“বর্ণপিরিচয়” ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। বহুকাল পর্যস্ত বাংলা বর্ণমালা 
১৬ স্বর ও ৩৪ ব্যপ্চন, এই ৫০ অক্ষরে পরিগণিত হত। তাঁর মধ্যে যেগুলির 
প্রয়োগ নেই মেগুলি বাতিল করে ( যেমন দীর্ঘ- খ, দীর্ঘ- » ), উচ্চারণভেদে 
স্বতন্ত্র বর্ণ স্যপ্টি করে (যেমন ড় ঢ), অন্ুম্বর-বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণভুক্ত করে, 
চ্দরবিন্দুর স্বতন্ত্র ত্বা স্বীকার করে, ক্ষ-কে সংযুক্তবর্ণ (ক+ষ) করে, তিনি 

নতুন বর্ণপরিচয় সুচনা করলেন। পাঠপ্রণীলীর বিন্াস করলেন এমনভাবে য! 
সহজ তো৷ হলই, বিজ্ঞানসম্মতও হল। বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের “বিজ্ঞাপনে, 

তিনি লিখলেন : “সংযুক্তবর্ণের উদ্দাহরণস্থলে ষে সরুল শব্দ আছে, শিক্ষক 
মহাশয়ের! বালকদিগকে উহাঁদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার 
নিস প্রয়াস পাইবেন না । বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিস্ত 

উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আহ্ষঙ্গিক অনেক 

দোষ ঘটিবেক। ক্রমাগত শব্ের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ করিতে গেলে, 
অতিশয় নীরসও বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক 

একটা পাঠ দেওয়া হইয়াছে । অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়, 
এপ বিষয় লইয়! এ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সন্কলিত হইয়াছে ।" 

এর মধ্যে বিষ্ভাসাগর স্বকল্পিত শিক্ষাপ্রণীলীরও ইঙ্গিত করেছেন। 
“এক্য বাক্য মাণিক্য” ইত্যাদি কথার অর্থ নিয়ে পাছে গুরুমশীয়রা মাথা 
ঘামান এবং বেত নিয়ে বালকের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তাই এই সাবধানবাণী 

তাকে উচ্চারণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে গ্রচ্ছ্ন রসিকতা আছে-__ 
“অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরুশিষ্য উভয়েরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক।” দ্বিতীয়- 

ভাগের সমস্ত ছুরুহ শবের অর্থ গুরুমশায়দের পক্ষেও বোবা কঠিন। কিন্ত 

শব্দার্থ শিক্ষা দেওয়! দ্বিতীয় ভাগে আদল লক্ষ্য ছিল না। বিষ্তাসাগর 
এদ্বিতীয় ভাগ” রচনা করেছিলেন শিশুদের বর্ণবিভাগ শিক্ষা দেবার জন্য । 



সাহিত্য ও সাংবাদিকতা . | ৩২৩ 

ক্রমাগত উচ্চারণ করে শিশুর বর্ণবিভাগ শিখবে, এবং তাতে ভাদের বিরক্তি 
জন্মাতে পারে বলে তিনি শব্ধের সঙ্গে সহজপাঠ্য কাহিনী যোগ করে 
দিয়েছিলেন। প্রায় একশ বছর পরে বাংল! সাধু গঘ্যভাষা ঘষে সহজ রূপ 
ধারণ করেছিল, বিদ্যাসাগর সেই ভাষাতেই বর্ণপরিচয়ের গল্পগুলি রচনা 
করেছিলেন । “অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়”_এরকম গগ্ঠভাষা 
রচনা করা তখন আঁদৌ সহজসাধ্য ছিল না। বিষ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের 
কাহিনী রচনায়, এবং বর্ণশিক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে, কতকটা অসাধ্যসাধন 
করেছিলেন বলা চলে। 

ব্ঙ্গবিদ্রপাত্মক ও শ্লেষাত্মক রচনায় বিষ্ভাসাগর তাঁর সমসাময়িক কাঁলে 
অদ্বিতীয় ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় নী। তাঁর আগে ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ এই শ্রেণীর রচনার শক্তিশালী পথপ্রদর্শক 
ছিলেন। রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলনের সময় থেকে সাহিত্য- 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গবিদ্রপঙ্জেষের প্রীধান্ত ক্রমেই বাঁড়তে থাকে । 

সজাগ স্রুচিবোধের জন্য রামমোহন নিজে অবশ্ তাঁর রচনায় শ্লেষবিভ্রপের 

আশ্রয় বিশেষ নেননি। বিদ্যাসাগরের কালে সমাঁজসংস্কার আন্দোলনের 

ব্যাপকতার জন্য, বিধবাঁবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সমন্তা নিয়ে ব্যক্তিগত 

মতামতের সংঘর্ষ যখন বেড়ে যায়, তখন বিভিন্ন লেখকের রচনার মধ্যে শ্লেষ- 

বিদ্ধপের দংশনের তীব্রতাঁও বাড়তে থাকে । আগেকার কালে সমাজে ও 

সাহিত্যে গ্লেষ-বিদ্রপ ব৷ রঙ্গরসিকত! থাকলেও, ত৷ সাধারণত প্রচ্ছন্ন থাকত, 
“ব্যক্তিকেন্দ্রিক” হত ন1।। কোন জাতি, বর্ণ সম্প্রদায় ও গোঠীকে কেন্ত্র 

করেই ব্যঙ্গরস পরিবেশিত হত। ব্যক্তিকেন্ত্রিক ব্যঙ্গবিদ্রপের বিকাশ হয়েছে 
আধুনিক কালে, ষখন সমাঁজে গোঠীজাতির বদলে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের 
উদ্ভব হয়েছে। জেকব বু্ধার্ট তার ইটালীয় রেনেসসীসের ইতিহসগ্চ্ছে 
নিখেছেন টি 
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স্বভাঁবৃতই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে তাঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। 
বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন ও বহুবিবাহ-নিবর্তনের ব্যাপার নিয়ে বিগ্ভাসাগরের 
সঙ্গে এই সব ব্যক্তির, প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়েছিল, এবং সেই বিরোধ 
থেকেই উভয়পক্ষের রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রপস্জেষের স্ফুলিঙ্গ জলে উঠত । প্রতিপক্ষ 
যখন ল্লীলতাঁর সীমা লঙ্ঘন করে যেতেন, তখনও বিদ্যাসাগর বিচলিত 

হতেন«না। উত্তরের প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের প্রতি গ্লেষ-বিদ্রপের বিষাক্ত 
বাণ তিনিও নির্মমভাঁবে নিক্ষেপ করতেন । এ-বিষয়ে তারও দক্ষতা কম 

ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী ছিল বল! চলে। তাঁর ব্যঙ্গোক্তির ও 
বিজ্ধাপাত্মক রচনার নিদর্শন দিচ্ছি। | 

পণ্ডিত তাঁরাঁনাথ তর্কবাঁচস্পতি বহুবিবাহ-নিবর্তনের ব্যাঁপারে বিগ্ভাসাগরের 
মততবিরোধী ছিলেন । বহুবিবাহ সম্বন্ধে তারানাথের পুস্তক প্রকাশিত হুবাঁর 
পর বিদ্যাসাগর লেখেন : 

অনেকেই বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, 

কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই ; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, কিন্তু কোনও শাস্ত্রে 
প্রবেশ নাই; বিতণ্ড। করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিস্ভত মীমাংসা! 

করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই । বলিতে অতিশয় ছুঃখ উপস্থিত হইতেছে, 

তিনি বহুবিবাঁহবাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়েটি কথা অনেক অংশে 

 স্বপ্রমাঁণ করিয়! দিয়াছেন। (বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক ) 

_. তর্কবাচম্পতি মহাশয়. তার পুস্তকের উপসংহারে লিখেছিলেন : 
"বিদ্যাসাগর প্রমাঁণ ব্যতিরেকেই, ভ্রৈবিধ্য বিভাঁজক উপাধি স্বরূপে, যে 
বিবাহের কেবলনিত্যত্ব ও কেবলনৈমিত্তিকত্ব কল্পনা করিয়াছেন, তাহা 
খণ্ডিত হইল। এক্ষণে তিনি, ছুই গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহন্্ উপদেশ 
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গ্রহণ করিয়া, তাহার সমাধান করুন” একথার উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় 

লেখেন : 

তর্কবাচম্পতি মহশিয়, দয়া করিয়া, আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, 
তজ্জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি । আমি তীহাঁর মত সর্বজ্ঞ, নহি, 

্তরাঁৎ পুস্তক-বিরহিত ও উপদেশ নিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্ধ্য নির্বাহ 
করিতে পারি, আঁমাঁর এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই বস্ততঃ, 
তাহার উত্থাপিত আপত্তি সমাধানের নিমিত্ত, আমীয় বহু পুস্তক দর্শন ও 
সংশয়স্থলে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে । তিনি আত্মীয়তাভাঁবে 

ঈদৃশ উপদেশ প্রদান না করিলেও, আমায় তদস্থরূপ কাঁধ্য করিতে হইত, 
তাহাঁর সন্দেহ নাই। তর্কবাঁচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, 
এজন্য পূর্ব নির্দেশ করিয়াছেন, আঁমি সংস্কত-পাঁঠশীল৷ হইতে এক 
গাঁড়ী পুস্তক আঙ্করণ করিয়াছি । কিন্তু, দেখ, তিনি কেমন সরল, 
কেমন পরহিতৈষী, এক গাড়ী পুস্তক পধ্যাঁপ্ত হইবেক না, যেমন বুঝিতে 

পারিয়াছেন, অমনি ছুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ দিয়াছেন । 
কিন্ত, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমি যে সকল পুস্তক আহরণ করিয়াছি, আমুগুর 

আশঙ্কা হইতেছে, তাহ! ছুই গাড়ী পরিমিত হইবেক না) বোঁধ হয়, 
অথবা বোধ হয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যুন হইবেক ; স্তর, 
সম্পূর্ণভাবে তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশ পাঁলন করা হয় নাই ; এজন্য, 
আমি অতিশয় চিস্তিত, দুঃখিত, লজ্জিত, কুষ্টিত ও শঙ্কিত হইতেছি। 

দয়াময় তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়, যেরূপ দয়া করিয়া, আমায় এ উপদেশ 
দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয় করিয়া, আমার এই অপরাধ মাজ্জন। করেন । 

আর, এ স্থলে ইহাঁও নির্দেশ করা আবশ্যক, যদিও তদীয় উপদেশের এ 

অংশে আমার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, কিন্ত অপর অংশে, অর্থাৎ তাহার 

উত্থাপিত আপত্তির সমাঁধাঁন বিষয়ে, যত্ব ও পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই । 
সুতরাং, সে বিষয়ে মহাঁহুভব তর্কবাচন্পতি মহোদয় আমায় নিতান্ত 

অপরাধী করিতে পারিবেন, এরূপ বোঁধ হয় না। সিন তীয় 

পুস্তক) 
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_ এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, যদি 
কেহ আমাকে বুঝাইয়! দিতে পারে, তাহাঁকে সর্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা 
শুনিয়।, বিদ্যাবা গীশের ব্রান্ষণী, নিরতিশয় ব্যাকুল! হইয়া, কাঁতর বচনে 

কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও 
না? এখনই কেহ বুঝাইয়! দিয়া সর্বস্থ লইয়া ঘাইবেক ; ছেলেগুলি 
খেতে ন! পাইয় মার! পড়িবেক। তখন বিস্াবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়। 

কহিলেন, আরে হাবি তুই সে জন্যে ভাবিস কেন ; আমি যদি না বুঝি, 
কার বাপের সাধ্য, আমায় বুঝায় । শ্রীযুত মধুস্থদন স্বতিবত্ব, শ্রীযৃত 
সববনমোহন বিদ্যারত্ব, শ্রীযৃত প্রসন্নচন্দ্র স্ায়রত্ব, এই তিন অসাধারণ 
ধীশক্তিসম্পন্ন সর্বশাস্ত্পারদর্শা মহাপুরুষ উল্লিখিত বিদ্যাঁবাগীশের দলের 

_লোক। সৃতরাং, উপরি পরিদশিত প্রামাণিক গ্রন্থকারদিগের স্পষ্ট 

লিখন দৃষ্টে, তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবেক, সে প্রত্যাশা হুদুরপরাহত | 
তাহাদের বুদ্ধিও স্বতন্ত্র, বিদ্যাও ব্যতন্ত্র, ব্যববারও স্বতন্ত্র। তাহাদের 

অলৌকিক লীলা বুঝিয়া উঠা ভার। (রত্বপরীক্ষা ) 

, এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়৷ যেতে পারে। তাঁর সমসাময়িক 

অনেক খ্যাতনাম৷ পণ্ডিতের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে শাস্্ববিচারে ও 

তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বিপক্ষের পণ্ডিতের যেমন ব্যঙ্গবিদ্রপ 
করতেন, তিনিও তেমনি তীক্ষ ভাষায় তাঁদের জবাব দিতেন, এবং তীর 

রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ ও স্লেষ, কখন প্ররচ্ছন্নরূপে কখন নগ্নরূপে, প্রকাশ পেত। 
“অতি অল্প হইল", “আঁবাঁর অতি অল্প হইল” 'ব্রজবিলাস”, রত্বপরীক্ষা+, প্রভৃতি 

কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা য! তাঁর “বেনাঁমীঃ রচন। বলে কথিত আছে, তা কেউ 

কেউ বিষ্যানাগরের রচনা নয় বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি হল, কোন 

ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে বিগ্ভাসাগরের মতন গম্ভীরপ্রকৃতির মান্ধষ এতদূর 

নিষ্ঠরভাৰে রঙ্গতামাসা করতেন না। কিন্তু বাইরে ধাঁ! গম্ভীর হন, সাধারণত 
দেখ। যায় তাদেরই ভিতরে পরিহাঁসরসের নির্ঝর আত্মগোপন করে থাকে। 
বিদ্কাসাঁগরও সেই প্ররুতির মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা 
আসরে তিনি ছিলেন বঙ্গরসিকতাঁর অফুরস্ত আকর। সুতরাং বিতর্করচনায় 
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তীর বিজ্পবাঁণ স্বভাবতই তীক্ষ হত। তার 'বেনামী* রচনাগুলি পড়লে মনে 

হয় না যে এই শ্রেণীর রচনা! তাঁর লেখা হতেই পারে না। রচনার নিদর্শন 
বিচার করে, এবং তার ভিতরে তাঁর নিজের সম্বন্ধে উক্তিগুলি দেখে মনে হয়, 
বিদ্াপাগরই এগুলির রচিয়তা। 'ব্রজবিলাল” পুক্তকের “বিজ্ঞাপনে” লিখিত 
আছে : 

ফাঁজিলচাঁলাকের। স্থির করিয়। রাখিয়াঁছেন, তাহাদের মত বিজ্ঞ, 

_ বোদ্ধা, যোদ্ধা ভূমণ্ডলে আর নাই। তাহারা যে বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত 

করেন, অন্যে যাহা বলুক, তীহাদের মতে তাহা অভ্রান্ত ও অকাট্য । 
শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুত্র মহাকাব্যখানি অনেকের পছন্দসই 
জিনিস হইয়াছে । সেই সঙ্গে ইহাঁও শুনিতে পাই, ফাঁজিলচ্জলাকের 
রটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বিষ্যাসাগরের লিখিত। ধাঁহাঁর। 

সেরূপ বলেন, তাহার? ষে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি তাহ। এক কথায় সাব্যস্ত 

করিয়। দিতেছি ? 
এক গণ্ডা এক মাস অতীত হইল বিদ্যাসাগর বাবুজি, অতি বিদকুটে 

পেটের গীড়াঁয় বেয়াঁড়া জড়ীভূত হইয়া, পড়িয়। লেজ নাঁড়িতেছেন, 
উঠিয়া পথ্য করিবার তাকত নাই । এ অবস্থায় তিনি এই মজ্ত্্দার 
মহাঁকাব্য লিখিয়াছেন, এ কথ! যিনি রটাইবেন, অথবা এ কথায় যিনি 
ক্িশ্বাস করিবেন তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কত তাহা সকলে, স্ব স্ব 
প্রতিভাবলে অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন । 

এই আত্মকথনভঙ্গি দেখে বোবা যায়, ছদ্মবেশী লেখক এখানে স্বগতোক্তিই 
করেছেন । এ-লেখা যদি অন্যের হত, তা হলে বিচ্যাসাগরপ্রসঙ্গ এইভাবে 

উত্থাপন করার প্রয়োজন হত না। ছন্মবেশী লেখক নিজের ছন্পবেশকে আরও 

বেশী স্থরক্ষিত করার জন্য ষে এই কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা সাহিত্য- 
রূসিকেরা সহজেই বুঝতে পাঁরবেন। বিগ্তাসাগরের নিজের ব্যক্তিত্ববোধ খুবই 

প্রথর ছিল। উনিশ শতকের বাংলার সমাজে তাঁর মতন আত্মসচেতন ব্যক্তি 

দু'চারজ্বন ছিলেন কি না সন্দেহ। নবযুগের সমাঁজে যখন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের 

বিকাশ হচ্ছিল, তখন আরও অন্ান্ত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিষ্তাসাগরের 
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ব্যক্তিত্বের সংঘাত হওয়া শ্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের উত্্গ ব্যক্তিত্বের পর্বত- 

শৃঙ্গে অনেক ছোট-বড়-মাঝারি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আঘাত খেয়ে বিদীর্ণ হয়ে 
গেছে। এই খরব্যক্তিত্বের ছ্যুতি হান্ত-পরিহাস-ক্লেষব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে 

তাঁর বু বিতর্করচনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । 

প্রসাদগ্ডণ, ওজস্ষিতা, অর্থব্যক্কি, গাঁটবদ্ধতা, কোমলতা, উদারতা, মাধুর্ধ, 
শ্লিষ্টতা, ষথাঁসংখ্যা প্রভৃতি গগ্রচনার অধিকাংশ গুণই বিদ্যাসাগরের ভাষায় 

পর্যাঞ্ধ পরিমাণে আছে । এই সব গুণের আশ্চয সংমিশ্রণ তাঁর রচনার এই 

নিদর্শনটি থেকে অনেকট। বুঝতে পারা যায় । 

ধন্য রে দেশীচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর 
অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেছ্য দাঁসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাঁধিপত্য 

করিতেছিস। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্যণবিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের 
মন্তকে পদীর্পণ করিয়াঁছিস, ধর্মের মন্্ ভেদ করিয়াছিস, হিতাঁহিত- 
বোধের গতিরোধ করিয়াছি, ন্যায় অন্তাঁয় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। 

(তোর প্রভাঁবে, শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশান্ত্ও শান্ত 

বলিয়া মান্ত হইতেছে 3 ধর্ম অধশ্ম বলিয়। গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম 

বলিয়। মান্ত হইতেছে । সর্ব্বধর্মমবহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী দুরাঁচারেরাও, 
তোর অঙ্গত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষীগুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া 
গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে, আর দৌঁষম্পর্শশূন্ প্রকৃত লাধু পুরুষেরাঁও, 
তোর অনুগত না হইয়।, কেবল লৌকিকবক্ষায় অযত্ব প্রকাঁশ ও অনাদর 
প্রদর্শন করিলেই, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধানম্মিকের শেষ, সর্ধবদোষে 

 দৌঁষের শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, 
যাহারা, সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্মলোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া 

কাঁলাঁতিপাঁত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্বশীল হয়, তাহাদের সহিত 
আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না 3 কিন্ত 

, যদি কেহ, সতত সৎকর্ধের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিকরক্ষায় 
_ ভাদৃশ ঘত্ববান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি 
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ছে থক, লাবণ মা করিবেখ, এককালে সকল ধর্ম লোপ হইয়া 
যাঁয়। 
হা ধর্ম! জার রাড নিব রন্রিনৃরর 

কিনে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান ! চিনা নদার 

পুস্তক ) 

এই বচনাঁয় বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধবনিসাঁমঞ্তন্ত স্থাপন করে, তার গতির মধ্যে 
“একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃক্রোত” রক্ষা করে, এবং সরল ও স্ুপ্লিষ্ট শব্দ নির্বাচন 

করে ভাষাকে যতদূর সম্ভব ুন্দর, গাঁঢ়বন্ধ, গভীর ও গতিশীল কর হয়েছে। 
কোন পণ্ডিত ব। বৈয়াকরণের পক্ষে এই রচনাকলানৈপুণ্য দেখাঁনে। সম্ভব 

নয়, যথার্থ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব । রবীন্দ্রনাথ ষে বিষ্যাসাঁগরকে “বাংলাভাষার 

প্রথম যথার্থ শিল্পী” বলেছেন, তা যে কত সত্য ত বিগ্যাসাগরের এই সব 

রচন|! থেকে বোঝা যাঁয়। পেইজন্য রবীন্দ্রনাথ আরও পরিষ্ার করে 

বলেছেন :১৬ 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাঁগর বাংল। সাহিত্যভাঁষার সিংহদ্বার উদঘ্পটন 
করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জ্যুন্যে 
বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নান। 
দিকু থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ 
চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা 
প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ 
বিজ্ঞানে তত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাঁশ ভাবের বাহন-রূপে 

_ বসম্থষ্টিতে ; এই শেষোক্ত ভাষাঁকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের 
ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই ঘিধাবিহীন মৃত্তিতে প্রথম পরিস্ফৃট হয়েছে 
বিছ্ানাগরের লেখনীতে--" 

ভাষার অন্তরে একট! প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে; সে সম্বন্ধে 
ধাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাস্থষ্িকার্ধে তীর! হ্বতই এই রুচিকে 

বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুণ্ন করেন না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্তাসাগরের 

ছিল অগাঁধ পাঁণ্ডিত্য ? এইজন্য বাংলাভাষার নির্মীণকার্ধে সংস্কৃত 
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ভাষার ভাগাঁর থেকে তিনি যথোঁচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। 

কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তার শিল্পজনোচিত বেদনাপথ ছিল। 

তাই তার আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাঁংলাভাঁষ সহজে গ্রহণ 
করেছে, আঁজ পর্যস্ত তার কোনটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বস্তত 
পাঙ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর স্থ্িকার্ষের ব্যাঘাত করতে পারে নি। 

এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলাভাষার মুক্তি 
নির্মাণের সময় মর্ধাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন । মাইকেল 
মধুস্দন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ রেখে বিস্তর নৃতন সংস্কৃত শব্দ 
অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্বেও 

সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার 
জৈব উপাদীনরূপে স্বীকৃত হুল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান 
বাংলাভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের. মতো! মিলে গেছে, কিছুই 
ব্যর্থ হয় নি। 

শুধু তাই নয়। যে গগ্ভভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার 
. ছাঁদটি বাংলাভাষায় পাহিত্য-রচনা-কার্ষের ভূমিক। নির্মাণ করে দিয়েছে । 

_ অথচ যদিও তার সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো! রচয়িতার গছ্যভঙ্গীর 
” অন্করণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট লাহিত্যিক আপন রচনার ভিত 

গাথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদূত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে 
পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন 
এল যে, স্ব্টিকর্তীরূপে বিদ্ভাসাগরের ষে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাঁষার 

মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাঁকে নানা নব নব পরিণতির 

অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্থ নিবেদন করা বাঙালির 

নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। 

বাংলাভাষায় ও বাঁংলাসাহিত্যে বিদ্ভামাগরের দানের প্রকৃত তাৎপর্য কি, 
তা এর চেয়ে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা কর যায় বলে মনে হয় না। 

বিদ্তামাগরযুগের তরুণ পাঠকসমাঁজের মনে বি্তাসাগরের রচনা কতখানি 
প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং তাঁর সাহিত্যসাধনাকে তীর! কি গভীর 
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শ্রদ্ধার চোঁখে দেখতেন, ত1 অক্ষয়চন্ত্র সরকারের স্তিকথা থেকে উল্লেখ 
করৰ। অক্ষয়চন্দ্র লিখেছেন : “কাদন্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, 

বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখনও নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে 

পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্ত 

অন্নদাঁমঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাঁভীর্যয, বিদ্যাসাগরের 

প্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত। প্রাণে লাঁগিত, প্রাণে বসিয়া 
যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম ন৷ কাহাঁকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাঁকে বলে 

ওজোগুণ।...আর প্রাণে লাঁগিত না কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা । 
অক্ষয়কুমার, বিগ্ভাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলের পূর্ব 

বাঙ্গলার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন রেবারেও্ড কৃষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায় । 

দে হইল আমাঁদের জন্মের বহু পূর্বের; তাহার পর আমাদের এল.এ, বি.এ 
পরীক্ষার বাঙ্গালার পরীক্ষক তিনিই ছিলেন। তাহার লিখিত বাঙ্গল। 

পুনঃ পুনঃ এণ্টণন্সের* কোর্স ছিল, কিন্তু সেই ষে ছেলেবেল| কৃষ্ণবন্দী বাল! 
প্রাণে লাগে নাই, ভাঁলবাপি নাই, সেইরূপ কখন উহা! ভাঁলবাসিতে পারি 

নাই। এখন বুঝিয়াছি কৃষ্ণবন্দ্যের বাঙ্গলায় প্রাণ নাই বলিয়। প্রাণ লাগে 
নাই। তাহার লেখ। পগ্ডিতি বাঙলা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি 

(ষ্টাইল ), না আছে রস, না আছে আবেগ ।* সেইজন্য অক্ষয়চন্দ্রের মতন 

সাহিত্যপ্রিয় তরুণেরা তখন মাননচক্ষে ষে সাহিত্যপ্রতিম! ধ্যান করতেন 
তা এই তি 

দক্ষিণে লক্ষমীস্বরূপা। তত্ববৌধিনী, তৎপার্খে উপবীতবক্ষে গণেশমুক্তি 

বিষ্াঁসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরন্বতীম্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্খে ময়ুর-চূড়া 
টেবি-কাটা। কাঠ্িকন্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, 
চাঁলচিত্রে শিবন্ধগী মদনমোহন, সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার 

উপাসক। 

বদিও অক্ষয়চন্দ্র বলেছেন, “অনর্থক পিতৃ-গৌরব বৃদ্ধির জন্ত, পিতুদেবকে 
( গঙ্গাচরণ সরকাঁর ) মধ্যস্থানে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন 
ন1” তাহলেও তিনি যে সত্যই. তাই করেছেন তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। 
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যে-সময়ের কথা! তিনি বলেছেন, সেই সময় মধ্যস্থানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্যাসাগরের অধিষ্ঠিত হবার কথা । অক্ষয়চন্দ্রের ধ্যাঁনমৃ্িকে কিছুটা সংস্কার 
করে আমরা বলতে পারি-_মধ্যে শক্তিন্বপ্ূপ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 

দক্ষিণে লক্্মীস্বব্ূপা তত্ববোধিনী, বামে সরন্বতীন্বরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত, তার 
পাশে গণেশমূত্তি তারতচন্্র, অন্যপাঁশে কা্তিকরূপী ঈশ্বর গুপ্ত, চাঁলচিত্রে 
শিবরূপী মদনমোহন তর্কাঁলঙ্কার-_সাহিত্যের এই প্রতিমাই উনিশ শতকের 
মধ্যভাগে বাংলাদেশে পূজিত হয়েছে । 

বাংলাভাষ। ও বাংলাসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার সাংবাদিকতার 
কথাও কিছুট1 উল্লেখ করা উচিত । সাংবাদিক বলতে য! বোঝায়, বিদ্যাসাগর 

ঠিক তা ছিলেন না। কিন্তু বাংলা সাংবাদিকতার জঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে কয়েকখানি পত্রপত্রিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 

সংশ্রব, ছিল তার মধ্যে প্রধান হল : (১) সর্বশ্তুভকরী পত্রিকা, (২) তত্ববোধিনী 

পত্রিকা, (৩) সোমপ্রকাশি, এবং (৪) ইংরেজী পত্রিকা “হিন্দু প্যাট্রিয়ট”। বাংলা 
সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিল “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
ও “সোমপ্রকাঁশ” বাঁডালী পরিচালিত ও সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে 
“হিন্দু প্যাঁট্রিয়ট' শ্রেষ্ঠ পত্রিকা ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধরনের 
যে পত্রিকাগুলি বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচন। 
করেছে, বিদ্ভাসাগর ঠিক সেই পত্রিকাঁগুলির সঙ্গেই যখন সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তখন 
সাংবাদিকতাতেও তীর দান অস্বীকার কর! যায় না। 

১২৫৬ সনের ফাস্তন মাসে কলকাতা শহরে ঠনঠনিয়া৷ অঞ্চলে “দর্বস্তভকরী 

সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যবৃন্দ ১২৯৭ সনের ভাত্র মাসে 
(আগস্ট ১৮৫০) “সর্বশুতকরী পত্রিকা? নামে একখানি মাসিক পত্রিক। প্রকাশ 

.করেন। প্রথম সংখ্যার গোঁড়াতে পত্রিকার উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে লেখা হয় :১৮ 

"আমরা কএক জন বন্ধু একমতাঁবলম্বী হইয়া! গত ফাত্তন মাসে 
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 র্বশুভকরী” নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভাসংস্থাপনের মুখ্য 
অভিপ্রায় এই যে, বহু কালাবধি আমাদিগের দেশে কতগুলি কুরবীতি ও 

কদাচার প্রচলিত আছে ততন্দারা এতদ্দেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও 

কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবারও সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত 

এ রা রা? 
সাধ্যান্ুসারে তদ্দিষয়ে ষত্ব কর! হইবেক। 

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় । তাঁরই নামে 

পত্রিক। প্রকাশিত হত। কিন্তু রাজনাঁরায়ণ বস্থ তাঁর “আত্মচরিতে” লিখেছেন, 
“ইনি (মদনমোহন তর্কীলঙ্কাঁর ) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর মহাশয় 'সর্বশুভকরী' 

নামে পত্রিকা বাহির করেন।” পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি গ্রে দীর্ঘ 

প্রবন্ধ থাকত। প্রথম সংখ্যায় ছিল “বাল্যবিবাহের দোঁধ' নামে একটি প্রবন্ধ, 
দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিল, 'স্ত্ীশিক্ষা নামে একটি প্রবন্ধ । প্রথমটির লেখক 
বিচ্ানাগর, দ্বিতীয়াটির লেখক মদনমোহন | পত্রিকার কয়েকটি সংখ্য। 

প্রকাশিত হবার পর ১৮৫১ সালেই বন্ধ হয়ে যাঁয়। বিদ্যাসাগরের নামে প্রবন্ধ 
ছাঁপা না হলেও, এবং সম্পাদন। ও পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নাম কোথাও 

না থাকলেও, তিনি ও তীর বন্ধু মদনমোহন যে এই. পত্রিকার রক্ষা 
প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন, ত। কাঁরও অজানা ছিল না। ১৮৫১ সালে সমাজসংক্কার 

ও সমাজকল্যাণের আদর্শ নিয়ে বাংল! পত্রিক। প্রকাশের প্রেরণ। বিগ্যাসাগরই 
দিয়েছিলেন । এ-পত্রিকা৷ স্বল্নস্থায়ী হলেও, উনিশ শতকের প্রগতিশীল বাংলা 
পত্রিকার মধ্যে অন্যতম | 

১৮৪৩, ১৬ আগস্ট “তত্ববোধিনী শস্তিকা” মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত 

হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে 
অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিষ্যাসাগরের কি সম্পর্ক ছিল এবং “তত্ববোধিনী পন্রিক1” 

পরিচালনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে “পেপাঁর-কমিটির” সভ্যর্ূপে তিনি কত 

ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আগে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছি । 
গত শতকের চল্লিশে অথবা তার আগে, “তত্ববোধিনী পত্রিকার" বমকক্ষ আর 

কোন বাংল! পত্রিক। প্রকাশিত হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :১৯* 
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“তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দড়াইল। তৎপূর্বে 
বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষত: দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা। কি ছিল, এবং 
অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা 

স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকাবী বন্ধু না বলিয়া থাক! যায় না। 
'রসরাজ+, “যেমন কর্শ তেমন ফল" প্রভৃতি অঙ্নীলভাষী কাঁগজগুলি ছাড়িয়া 
দিলেও 'প্রভাকর” ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভন্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত 
পত্র সকলেও এমন সকল ত্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে 

ভন্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ 

প্রভৃতি ভিরোজিওর শিষ্যগণ ঘ্বণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন 

ন।। কিন্ত অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পার্দিত তত্ববোৌধিনী যখন দেখা! দিল, তখন 

তাহারা 'পুলকিত হইক্! উঠিলেন। রামগোঁপাঁল ঘোষ একদিন লাহিড়ী 
€ রামতন্গ ) মহাঁশয়কে বলিলেন--“বরামতন্গ ! বাঁমতন্থ ! বাঙ্গালা ভাষায় 

গম্ভীর ভাঁবের রচনা দেখেছ? এই দেখ বলিয়৷ তত্নবোধিনী পাঠ করিতে 

দিলেন।” 

বাস্তবিক গভীর বিষয়ের পত্রিকা “তত্ববোধিনী” প্রকাশিত হুবাঁর পূর্বে 

ছিলই না৷ বলা চলে। তত্ববোধিনীর যুগে বাংলাসাহিত্যের আদর্শ ও আস্বাদ 

ছুইই বদলে গেল । জঅক্ষয়চন্দ্র সরকাঁর লিখেছেন :২" 

তখন পছ্যে যেমন প্রভাকরের প্রসার, গন্যে তেমনই তত্ববৌধিনীর 
গৌরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ববোঁধিনী প্রকাঁশিত হয়। ১ম ভাগ 

১ সংখ্যা হইতে তত্ববোঁধিনী আমাদের বাটিতে ছিল। একদিকে 
অক্ষয়কুমারের ভাঁষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, 
অন্যদিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে 

কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের .মীমাংস! 

করে, তামাসা করিতে হুইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,--এই গৌরব, 
০ 
বাঙ্গালা একট! ফেলন! জিনিষ নয় । 
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বন্ধু অক্ষয়কুমারের সাহিত্যচর্চায় এবং তত্ববোধিনীর ্রবনধনির্বাচনে 

বিগ্যাসাগরই ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী সহযোগী । তত্ববৌধিনীর সামীজিক 
আদর্শ নির্ধারণেও তিনি অক্ষয়কুমারকে সাহায্য করতেন । আদর্শ, নীতি, 

রুচি ও গম্ভীর বিষয়ে বাংলা রচনায় “তত্ববোধিনী পত্রিকা” যে সাময়িক 
পত্রিকাজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তক হতে পেরেছিল, তা কেবল 

অক্ষয়কুমারের একার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়নি, বিষ্ভাসাগরেরও তাতে দান 

ছিল যথেষ্ট। তত্ববোঁধিনীর নৈতিক মেরুদণ্ড বিদ্াসাগরই খজু ও বলিষ্ঠ 
রেখেছিলেন । 

তত্ববোধিনীর পরে বাংল সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন ধারা 
প্রবর্তন করে “সোমপ্রকাশ” পত্রিকা । এই পত্রিকাঁখানিরও আদি-পরিকল্পন। 

বিষ্যামাগরের । ১৮৫৮, ১৫ নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ, ১২৬৫) 'সোঁমপ্রকাশ' 

সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রথম প্রকাঁশিত হয়। ১৮৬৫, ২ জানুয়ারি থেকে সম্পাদক 

স্বারকাঁনাথ বিদ্যাঁভূষণ যখন কিছুদিনের জন্য সম্পাদকীয় পদ থেকে অবসর 
গ্রহণ করেন, তখন “হিন্দু প্যাট্রিয়ট” পত্রিকা লেখেন :২১ 

171)5 91501 77012451; 2.5 6150 0010)০6690 105 209010 

[ঢ5/91 (00010061: ৬1059595101, 27 ৮০ 7091125০ 010০ 585 

10011001001 5725 ৮1016021205 10110. 7300 1)6 €6]1] 58101. 220. 1090০ 

০052: 00০ 70206] 00 7210916 1/2101281091000, 00061 1052 

81016 10)21795210001701 006 12021 2:091160. 00০ :01:617050 719০6 

2,000105 005 861759100 1)6ড7510919215, 

শিবনাঁথ শাস্ত্রীও বলেছেন : “গুনিয়াছি সোঁমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে 

ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্াসাঁগর মহাশয় বিদ্যাঁভৃষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদাপ্রসাদ 

নামে তাহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাঁজ যোগান, তাহার 

'অন্ততর উদ্দেশ্ট ছিল ।” সোমপ্রকাশ কিভাবে বাংলার পাঠকসমাজে ব্যাপক 

প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাঁশয় বলেছেন :* 

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল। প্রভাকর ও ভাস্কর প্রতৃতি বঙ্গসমাঁজের নৈতিক বাযুকে দূষিত 
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করিয়৷ দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে 
লাগিল। সোমবার আদিলেই লোকে দোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উত্স্্ক 

হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের 
উদ্দীরত। ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উতৎ্কর্ষ। চিত্তের একা গ্রতাটাই 
সোমপ্রকাঁশের প্রভাবের মূলে ছিল। তত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে 
অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি, আর 

সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিগ্যাভৃষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা 

দেখিয়াছি ; তাহাঁর অঙ্রূপ সমগ্র হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও 
দেখি নাই। তিনি সৌমপগ্রকাঁশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি 
কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোক 
সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি ব৷ সংস্কারের অনুরূপ করিয়া 
কিছু বলিতেন না । যাঁহ। নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, 

তাহা হৃদয়-নিংস্ত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত ক্বিতেন। তাহাই ছিল 
সোমপ্রকাশের সর্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল 

. ষে বিগ্যাভৃষণ মহাশয় নিজ কাগজের বাধিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০ দশ 
_ টাঁক। এবং তাহাঁও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ 

" মন করিলে কাহাকেও একখানি কাঁগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও 

সোমপ্রকীশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল। 
“সোমপ্রকাঁশ” যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, 

তথাঁপি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্যস্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র 

ব্যাঞ্চ হয়; ইহ! একদিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসীগণের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। প্রথম কয়েক বৎসর ইহা কলিকাতায় চাঁপাতলার 
এক গলি হইতে বাহির হইত। তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর 
মহাশয় সর্ধবদ। পদীর্পণ করিতেন; এবং পরামর্শার্দি বার সোমপ্রকাশ 

সম্পাদন বিষয়ে রিনি নারে বিশেষ সহায়তা করিতেন। 

দেশের স্নিতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে 'সোমপ্রকাশে' নিয়মিত 
আলোচনা হত। সামাজিক বিষয় ও ধর্মবিষয় নিয়ে পূর্বে তত্ববোধিনী ও 
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অন্থান্ত পত্রিকায় আলোচন। হয়েছে বটে, কিন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
বিষয় নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি । ফোমপ্রকাঁশের প্রধান আলোচ্য 

বিষয় ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, এবং নির্ভীক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচন। ও সমালোচনা করা হত। আলোচনার 

মানও এত উন্নত ছিল যে আজকের দিনেও লোমপ্রকাশের রচনাবলী পড়লে 
একেবারে আধুনিক রচনা! বলে মনে হয়। একথা পরিফার বোবা খায় যে 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই ধরনের একখানি বলিষ্ঠ প্রগতিশীল 

বাংল। বাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পত্রিকার আবশ্যকতা বোধ করেছিলেন, এবং 
তাঁর গ্রীতিভাজন বন্ধু দ্বারকানাথ বিষ্যাস্ুধণকে সেই পত্রিকা! সঠিকভাবে 
নির্দিষ্টপথে পরিচালনার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে সাহাষ্য কষেছিলেন । 

সাংবাদিকতার ক্ষেকে বিগ্ভাসাঁগরের পববর্তাঁ কীন্তি বিখ্যাত “হিন্দু 
প্যাট্রিয়ট” পত্রিকা পরিচালন।। £হিন্কু প্যাদ্রিয়টের” প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১, ২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। তার 

মৃত্যুর পর প্যাট্রিয়ট কার্ধালয় ভবানীপুর থেকে কলকাতায় স্থানাস্তরিত হয়। 
কালীপ্রসম্ন সিংহ ৫০০০২ টাঁক। দিয়ে পত্রিকার ব্বত্ব কিনে নেন প্ত্রবং 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে পত্রিকা-পরিচালনার ভার অর্পণ করেন । বিষ্যাপাগর 

তখন যুবক করফ্দাস পালকে প্ারট-সম্পাদনায় কাজে নিষুক্ত করেন। 
এই ঘটন! সহদ্ধে রামগোপাল সান্তাল লিখেছেন :* 

কষ্দাস শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে 
_ হিন্দুপেটট্রয়টের সম্পাদদকতা৷ প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগরের এই অনুগ্রহ 
না হইলে হয়ত কৃষণদাকে ব্রিটস ইত্ডিয়ান সভার চাকরী করিয়া 
জীবন শেষ . করিতে. হইত। হয়ত তাহা হইলে তাহার জীবনের 

_. সর্ষোচ্চ আশায় ছাই পড়িত।"..হরিশের মৃত্যুর পর প্রযুক্ত বাবু শুন 
মুখোপাধ্যায় (বাইজ ও রাইতের খ্যাতনাম! সম্পাদক* ) এ কাগজ 

++. 8615 820 2২৪২৪: পল্তিক । 
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. চালাইত্ে থাকেন। হরিশ্ন্দ্রের নিঃমহায় পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থে 
বিচ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে 'বাবু কালীপ্রসক্ম সিংহ মহাশয় 
হরিশের হিন্দুপেট্রিয়ট কাগজ ও ছাপাখানাঁর জিনিষ পত্রার্দি ৫০৮৮২ 

টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। এইবূপে কালীপ্রসন্ন বাবু হিন্দুপেট্রয়টের 
স্বত্বাধিকারী হন। শভ্ভুবাবু হিন্দুপেট্রিয়টের -সম্পাদকত৷ অতি অল্প দিন 
মাত্র করিয়াছিলেন ।...এই মাহেন্দ্র যোগে কৃষ্ত্ধাসের উপর বিদ্যাসাগরের 
দয়া হইল। কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া বিষ্ভাসাগর মহাশয় হিন্দুপেট্রিয়ট 
চালাইতে অন্গরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাস তখন বালক। স্থতরাং 

বিষ্ভাসাগর মহাশিয় রুষ্দাসের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ন। করিয়া নিজের 
ইচ্ছাঙ্ছরূপ প্রবন্ধাদি তাহাকে দিয়া লিখাইয়া লইয়া হিন্কুপোট্রিয়ট 
চাঁলাইতে লাঁগিলেন। এই সময় হিন্দুপেট্রিয়টের ছুই এক সংখ্যায় 
বিদ্যাসাগরের নিযুক্ত এক ম্যানেজারের নামও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

কৃষ্দাস এইরূপে কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্যাঁনাগ্বরের অধীনে থাকিয়া 
হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকের কাধ্য করেন । একথা বিগ্ভাঁপাগর মহাশয় 

, আমাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমরা 
প্রথমে তীহাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে তিনি উহা! বলিয়৷ 

দিতে অস্বীকত হন। তৎপরে আমরা বহু অচ্ুনয় বিনয় করিলে 

আমাদিগকে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া দেন। কৃষ্ণদাসের লেখার মধ্যে 
এই ক্ুথ। কোন স্থানে স্পষ্ট .করিয়া লেখা নাই। লেখা না থাকিবার 
কারণ আছে। কৃষ্ণা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়। 

হিন্দুপে্রিয়ট চাঁলাইতে বোধ হয় ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই তিনি 
তলায় ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যপ্দিগকে উক্ত কাগজের হ্বত্বাধিকারী 

হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের 
নিকট প্রস্তাব 'হইতে লাগিল যে, হিন্দুপেট্রীয়ট বিদ্ভানাগরের অধীনে না 

রাখিয়া উহা কতিপয় ট্রষ্টির হস্তে সমপিত হউক । কিন্তু এ প্রস্তাব 

বিদ্ভাসাগরের নিকট কে করিবে এ বিষম সমস্থ প্রস্তাবকারীদিগের মনে 

উদ্দিত হই্ল। এই কা চালাচাঁলি হইতে হইতে বিষ্তাঁসাঁগর সময় 
পরিশেষে জানিতে পাঁরিলেন যে, কালীপ্রসঙ্ন বাবুর নিকট এ প্রস্তাব 
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হইতেছে। তেজন্বী ব্রাঙ্মণতরেষ্ বি্াসাগন্ন এইকূপ নুকোটুরির মধ্যে 
থাঁকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দুপেট্রিয়টের কর্তৃত্ব 
পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দুপোট্রয়টের ট্রষ্ট ভিড 
কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়! লইলেন। 

এই বিবরণের মধ্যে হিন্দু প্যাটি,য়ট পরিচালনার ব্যাপারে িষতাসাগরের 
সঙ্গে কষ্ণদাস পালের মতবিরোৌধের যে আভাস পাওয়া *যাঁয়, তা আদর্শগত 
ও নীতিগত বিরোধ বলে মনে হয়। বিদ্যাসাগর হিন্দু প্যাট্রিয়টকে ঠিক 
ব্রিটিশ ইও্ডয়ান সভার মুখপত্র করতে চাননি । তিনি হরিশ্চন্দ্রের আমলের 
প্রগতিশীল আদর্শকে অক্ষুপ্ন রেখে হিন্দু প্যাঁট্রিয়টকে বিষণ বাঙালী মধ্যবিত্ব- 
শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের মুখপত্র করতে চেয়েছিলেন। 
কষ্দদাঁস পাঁল চেয়েছিলেন তাঁকে রক্ষণশীল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান সভার, মুখপত্র 
করতে । বিরোধ তাই অনিবার্ধ হয়ে উঠেছিল, এবং বিদ্যাসাগর সেই কারণে 
প্যাট্রিয়টের সঙ্গে সম্পর্ক ৫ছদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ' | 

যে কয়েকখাঁনি ' পত্র-পত্রিকার কথা আমরা উল্লেখ করলাম, ভার 
প্রত্যেকটির সঙ্গে বিদ্যাসাগর কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তা সহজেই 

বুঝতে পারা. যাঁয়।. 'তত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি 'ছিলেন অন্যতম 
পরামর্শদাঁত! ও প্রেরণান্বূপ। 'সর্বস্ুঁভকরী পত্রিকা, ও “লোমপ্রকাশ 

পত্রিক৷ পরিকল্পন। ধিনি করেছিলেন, এবং তাদের আদর্শসংগ্রামে প্রত্যক্ষতাবে 

সহযোগিতাও করেছিলেন, ছুর্দিনের সময় “হিন্দু প্যাট্রিয়ট” পত্রিকার কাণ্ডারীও 
হয়েছিলেন তিনি। অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্াঁরকাঁনাথ বিদ্যাভূষণ,, কৃষ্দাস 

পাল, তারই উপদেশ ও উৎসাহের জোরে সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেপ্চে 
প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন । নিজে সম্পাঁদক না৷ হয়েও, এবং সাংবাদিকের কাজ 
যখাষথভাঁবে “না করেও, বাংল৷ সাংবাদিকতাকে কুত্তার গণ্ডি থেকে 
মুক্ত করে বিদ্যাসাগর বৃহত্তর -ও সুস্থতর সমাঁজ-জীবনের বর্পণস্বরূপ করে 

কুলেছিলেন।. বাংলাদেশে এই কারণে তীকে বলিষ্ঠ ও প্রগতিনীল সামাজিক 

্ | তার অন্যতম প্রবর্তক ও পতপরর্শক বলা যার, 

দিকতাক্ষেত্রেও তেমনি.তার দানণবিল্মবণীয় 1 ৩. 



4৯৯ কর্ষবৈচি্া 
বৈচিত্র্য বলতে ঘা! বোঝায়, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের ঠিক সেরকম কোন 
বৈচিত্র্য ছিল না। তা থাকতেও পাঁরে না। সারাজীবন ধাঁরা একট। বড় 

আদর্শ অনুসরণ করে চলেন, সাধারণত তাঁদের কর্মক্ষেত্র তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে। আদর্শ বড় বলে তাদের কর্মক্ষেত্রও বড় মনে হয়। একই আদর্শ 

সির মতন কর্মজীবনের বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে । আমাদের 

কাছে তা কর্মবৈচিত্র্য বলে মনে হয়, কিন্ত আসলে তা একই কর্মের বিচিত্র 
উজ্জল বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের কর্মবৈচিত্র্যকে এ 
ছাড়া আর কিন্তু বলা ষায় না। 

শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কারের নানাবিধ কাজকর্ণ ছাড়া বিন্টাসাগর 

ঘে আর অন্ত কোন কাজের জন্য তাঁর জীবনের সামান্ কয়েকটা দিনও 

অতিবাহিত করেছিলেন, তা| কল্পনা করা যাঁয় না । সংস্কৃত কলেজের চাকরি 
ছাড়বার পর বিস্তাসাগর দীর্ঘকাল. বিধবাঁবিবাহের অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহের 
আন্দোলন নিম্বে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য স্বাধীন কাজকর্মের মধ্যে 
এই ছুটি কান্ধ থেকে ভিনি শেষজীবন পর্যন্ত মুক্তি পাননি । তা ছাড়া আরও 

(খুকি কাজ ভাব জীবনের লব অবিচ্ছেরপে জড়িয়ে ছিল। সেটি বিস্যালয়- 



নথ রি কাছে নিয়োগ করেছেন। তাঁর অবশিষ্ট কাজের মধ্যে মরিস ৃ 
যোগ্য হুল, মেট্রোপলিটন ইনই্রিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ ) 
প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্ডস ইনগ্রিটিউশন পরিদর্শন, হিন্দু ফ্যামিলি আ্যাচুইটি ফণ্ড এবং 
সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি স্থাপন। সংস্কৃতপ্রেস প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক-প্রকাশের 
কথা আগে আলোচনা করা৷ হয়েছে। গনি নর্কাদ সরি গার হাতি 

তিনটি কাজের কথা বলব। ও 

মেট্রোপলিটন ইনট্টিটিউশন। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের 
জীবনের একটি বড় কীতি। সংস্কারক্ষেত্রে তাঁর অন্তান্ত কীতির সঙ্গে তুলনীয় 
না হলেও, এটি কোনদিক থেকেই নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয়। ববীন্দ্রনাথ 
তার “বিষ্ভাসাগরচরিতে” বলেছেন 

সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়৷ দিবার পর বিষ্ঠাসাগরের প্রধান কীতি 
মেট্রোপলিটান ইন্িটুম্তন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের 
অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে 
ইংরাজিশিক্ষাঁকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিষ্যাস্গিরি- 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিন্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান 
দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাঁর-রক্ষক ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোঁকাঁচাবের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হুইতে 

_ সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য স্বকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত- 
বিষ্ভাঁয় ধাহার অধিকারের ইয়ত্বা ছিল না, তিনিই ইংরাঁজিবিষ্তাকে 
প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে সা করিয়া রোপণ ঠা 

মেট্রোপলিটাঁন-বিদ্যালিয়কে চ তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বশলবিপতত ্ 

নর হই বগা করি! তাহাধে লোন বিবিরালরের দহিত দল 

| রা রাড সারা রা এগার পা এই বৃষ 
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* স্বার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি হুদুরসম্ভবপর কাল্পনিক বাঁধাবি্ ও 
ফলাফলের হুম্াতিসুম্ত্র বিচাঁরজালের দ্বারা আপনাকে: নিরুপায় 
-  আকর্মণ্তার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সুম্ষ্মভাঁবে 

-- মহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আগ্যোপাস্ত 

দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল 
'আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়! ষায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি 

বাঙালির মধ্যে বিরল। 

মেট্রোপলিটন ইনগ্রিটিউশন প্রতিষ্ঠা কেন যে বিচ্যাসাগরের জীবনের একটি 
বড় কীতি, তা রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাঁয়। “সবল 
কর্মবুদ্ধি যা বাঙীলীর মধ্যে সত্যই বিরল, তারই সাক্ষী হল এই ইনস্টিটিউশন । 
১৮৫৯ সালে উত্তর-কলকাতীয় শঙ্কর ঘোষ লেনে “ক্যালকাট! ট্রেনিং স্কুল 
নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন ঠাকুরদাস 

চক্রবতীঃ মাঁধবচন্দ্র ধাঁড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাঁদবচন্দ্র পালিত 
ও বৈষ্ণবচরণ আট্য। এরাই সকলে মিলে স্কুল-প্রতিষ্ঠার খরচপত্র বহন 
করেছিলেন। অন্ান্ত হিন্দুতব্রলোকেরাও টাকাপয়সা দিয়ে সাহাঁষ্য করেছিলেন, 
তীদের মধ্যে শ্যামাচরণ মলিক অন্যতম । ওয়েলিংটন স্বয়ারের দত্তরা স্কুলের 

পাঠাগারের জন্য অনেক বইপত্র দান করেছিলেন। সরকারী ইংরেজী-স্কুলে 
শিক্ষার খরচ বেশী, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তা বহন কর! সম্ভব নয়। 
সেইজন্য এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাঁদের উদ্দেশ ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় গড়ে 
ভোলা, যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্-পরিবারের বাঙালী ছেলেরা অপেক্ষাকৃত 
অনেক অল্প খরচে ইংরেজীশিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। 

প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতাবাই স্কুল পরিচালন! করতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে 
তার বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ অনেক বেনী .কার্ধকর হবে মনে 

করে তাঁকে ও তার. বন্ধু বাজরু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার কাজে 

য করার অন্ত অন্থরোধ করেন । বিদ্যানাগর তাতে লন্মত্ত হন, এবং 
দের দুজনকে নিয়ে নতুন য্যানেজিং-কমিটি নি হয়। গং কমিটি 

4৯১, মা মাস পর্বস্ত স্থল পরিচালনা করেন।' 
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এই সময় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও যাঁধবচন্্র ধাড়া, এই রা গ্রতিঠাতার 

সঙ্গে কমিটির মতবিরোধ হয়, এবং তীর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। “ক্যালকাট। 
ট্রেনিং আাকাঁডেমি' নামে একটি প্রতিঘন্ী স্থলও তারা প্রতিষ্ঠা করেন। 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতার! বিদ্যাসাগরের উপর স্কুল-পরিচালনার সম্পূর্ণ দাসত্ব 

দিয়ে দিলেন, এবং পাঁইকপাড়ার বাজা প্রতাপচন্্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, 
হীরালাল শীল, রামগোপালি ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষ, এই কণজনকে নিয়ে 

টি গঠিত হল। প্রেসিডেন্ট হলেন রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ, 
ং “সেক্রেটারি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগর । ১৮৬৪ সালে স্কুলের নাম 

সা করে “হিন্দু মেক্রোপলিটন ইনই্রিটিউশন” নাম রাখ! হল।১ এ বছরেই 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাছে বি. এ. পর্ধস্ত- পাঠের অহুমোঁদনের জন্য 
আবেদন করা হল। সিপ্ডিকেট আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৬৬ সালে 
প্রতাপচন্্র সিংহের এবং ১৮৬৮ সাঁলে হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিষ্তালয়ের 
সমন্ত দায়িত্ব বিদ্বানাগরের একার উপর পড়ে। বিশ্ববিষ্ভালয়ের অন্থমোদন না 

পাওয়া সত্বেও বিদ্ভালয়ের কাজ পূর্ণোছ্যমে চলতে থাকে । ১৮৭২, জানুয়ারি 
মাসে কষ্ণদাস পাল ও দ্বারকানাথ মিত্রকে নিয়ে বিদ্তাসাগর নতুন একটি 
কমিটি গঠন করেন। এই সময় আবার তিনি এফ. এ, পর্যস্ত পাঠ অনুমোদনের 
জন্য বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাছে আবেদন করেন। আবেদন নামঞ্জুর হতেস্পণরে 
এবং সিগ্ডিকেটের ব্রিটিশ সভ্যেবা আপত্তি করতে পাঁরেন ভেবে, বিদ্যাসাগর 

বেলি গাহেবের (৮. 0. 9৮155) কাছে একখানি, ব্যক্তিগত পন্রে 

২৭ জানুয়ারি, ১৮৭২ তীর উদ্দেশ্তের কথ! জানান। বেলি তখন সিগ্িকেটের 
সবচেয়ে প্রভাবশালী সমস্ত ছিলেন। . সেইজন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে সকল বিষয় 
জানিয়ে তার সমর্থন লাভের আশায় লেখেন : 0 
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কর্মবৈ চিত রা... 

কলেজের পরিচালনার বা! অধ্যাপনার দায়িত্ব মিতে পারেন। বিশেষ কষে 

ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া যে ইংরেজীসাহিত্য শিক্ষা! দেওয়া সম্ভব, একথা তারা 
কল্পনাও করতে পারতেন নাঁ। সিগ্ডিকেটের সাহেব সশ্যরা এবং শিক্ষা 

বিভাগের কর্তারা বিষ্ঠাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন যে ইংরেজী কলেজ 

চালাবার মতন যোগ্যত। বাঙালীরা এখনও অর্জন করেননি, অতএব তার 
চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাঁর অনুজ শল়ুচজ্জ লিখেছেন :২ “অগ্রজ, তাহাবের এই 
সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহা করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দ্বার! নানাপ্রকার বাঁধ অতিক্রম- 

পূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করতঃ ভারতবাঁসীদের 
মধ্যে সর্ধপ্রথমে কলেজ-ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া! ই. সি. বেলির 
সহিত তাহার অনেক কথাবার্তা হয়। ই. সি. বেলি বলেন, “বিষ্ভালাগর ! 
কিরূপে তুমি নিজ কলেজ চালাইবে? ইংরাজ-সাহাষ্য ব্যতীত খ্ইংরাজী- 
কলেজ কিছুতেই চলিতে পাঁরে ন1 1১ * 

বেলি ও অন্যান্,সাহেবদের কথার উত্তর বিষ্ানাগর মুখে তো দিয়ে- 

ছিলেনই, কাজেও দিয়েছিলেন । ১৮৭৯ সালে মেব্রৌপলিটন ফাস্ট-গ্রেড 

কলেজে পরিণত হয়, ১৮৮১ সালে বি. এ. পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো 

হয়। ১৬ জন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বাঙালীর অধ্যাঁপনীয় ও 

পরিচালনায় ইংরেজী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পাঁরে কি না, এবং ইংবেজ-চ্গা্সিত 
কলেজের মতন শিক্ষ। বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পাঁরে কি না, বিদ্যাসাগর 

ত৷ ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন | ১৮৮২ সালে 

মেট্রোপলিটনে “ল' র্লাস খোল। হয় এবং তাঁর পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ৫১৩ 
জন বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের 

পরীক্ষায় মেট্রোপলিটনের ছান্রই বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রথমস্থান অধিকার করে। 
এফ. এ.) বি. এ. পরীক্ষার ফলও ক্রমে ভাল হতে থাঁকে। কলেজের শিক্ষার 
স্থনাম চাঁরিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। 

প্রশত্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে ঘশম্বী হইবেন, তাহা আর বিচি 
কি? তিনি ফে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত ন! 
করিয়া এ দেশীয় শিক্ষক ব। অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাতে তাহার 



| টি টিন পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লই গর যহাশর 
প্রতিদ্বন্দিতায় দি খ্িজয়ী 1” | 

পিতা যেমন পুত্রকে সম্সেহে লালনপাঁজন করেন, নানার টি 

এই মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনকে শেষজীবনে তাঁর সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও স্বেহ্- 
যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন । তখন তার দেহমন ছুইই অবসন্ন হয়ে এসেছিল; 
এবং কর্দক্ষমতাও বিশেষ ছিল না । তা হলেও, সমাজের ও শিক্ষার কল্যাঁপ- 

কর্মে তিনি রোগশধ্যাতেও যেন নবজীবনের প্রেরণা লাভ করতেন, এবং 

তার উৎসাহ ও মানসিক শক্তিও ফিরে পেতেন। মেট্রোপলিটনের .কাঁজে 

তাই তাঁর উৎসাহ ও শক্তির অভাব হয়নি । কাজকর্মের ব্যাপারে জীবনে 

কোনদিনই তিনি পরনির্ভর ছিলেন না। 'ম্কুল-পরিদর্শনের কাজ তিনি কুগ্র্দেহ 
নিয়েও মজে করতেন, এবং অধিকাংশ সময় কাউকে না জানিয়েই করতেন । 

ক্লাসের শিক্ষক-অধ্যাঁপকরা' যখন পড়াতেন, তখন চুপিসাঁড়ে প্রায়ই তিনি 
তাঁদের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন । তাকে দেখে ছাত্র বা শিক্ষক কারও 

বিচলিত হওয়া নিষেধ ছিল। সমসশ্তরমে সকলে ্াড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করলে 

তিনি বাধ! দিয়ে বলতেন : “পড়াঁতে-পড়াঁতে ব1 পড়তে-পড়তে হঠাৎ দাড়িয়ে 

ওঠা ঠিক নয়, যে যা করছ মন দিয়ে তাই কর।” শিক্ষক, ছাত্র, অন্ঠান্য 
কর্মী ও ভৃত্যদের পর্যস্ত তিনি সমান সন্সেহ দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রদের 
প্রতি কটু ব্যবহার কর! ব৷ অপমানহ্চক শান্তি দেওয়। শিক্ষকদের নিষেধ ছিল। 
ঘত দুষ্টপ্রকতির ছেলেই হোক, অন্য সকলের সামনে অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে 
তাকে অপমান করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার এই কাঁরণে তিনি 

মেক্রোপলিটন স্কুলের শ্তামপুকুর শাখার এক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত 
করেছিলেন। যদ্দি সত্যই কোন ছাত্র অমার্জনীয় অপরাধ করত তা হলে তাকে 
আর বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হত ন1। . সাধারণত ছাত্ররা আদর-আবদার 
করে ভার কাছে যা চাইতেন, তা তিনি মঞ্জুর করতেন। শিক্ষক ও ছাদের 
সবে তীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছু'একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।* 

'পরকষার বদির ছাত্ররা রা ছাট মর 

জের. ছেড়ে রঃ আছ; কলকাতা শহরের বাধন পিঠে পাবে 



ক্র বৈচিত্য ২ ৮, % আক০৮, ০ ই উন 
*ফোখায় ?” ছেলেরাও হেসে: বি দেয়, . "আপনার বাড়িতে পাঁব।” 

বিদ্যাসাগর বলেন, “তাই নাকি? বেশ তাই হবে” ছেলেদের জন্য বাড়িতে 
তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন করেন । এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষক ব। ছাত্র কেউ 

কোন কাঁজের জন্য তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি তাকে না৷ খাইয়ে ছাঁড়তেন না।। 

এমনকি নিজের হাতে ফলমূল পর্ধস্ত কেটে দিতেন। যে-কোন রকমেই 
হোক, মানুষকে সেবাযত্ব করে তিনি পরম তৃষ্চিলাভ করতেন। এব্যাপারে 

তার কাছে মান্থষে-মান্থষে কোন ভেদ ছিল না। শিক্ষক, ছাত্র, এমনকি 

ক্কুলের চাঁকর-বাঁকরদেরও অস্থখ-বিহ্ৃথ হলে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা তো৷ 
করতেনই, অনেক সময় নিজে তাঁদের সেবা-শুশ্রযাঁও করতেন । স্কুলের বেতন 

ছিল মাসিক ৩২ টাঁকা, তাও অধিকাংশ ছাঁত্রই দিত না, বিন। বেতনে পড়ত। 
দারিপ্র্যের কথ। শুনলে বিগ্ভাসাগর মহাশিয় ছাত্রদের “ফ্রি” করে দেও ছাড়াও, 

বইপত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁর উপর, অসহাঁয় ছাত্রর। তাঁর কাছ 
থেকে খোরপোশাক বাঁবদও মাসিক সাহায্য পেত। ১৮৭৪ সালের এফ. এ. 

পরীক্ষায় যোগেন্দরচন্্র বস্থ নামে মেট্রোপলিটনের একটি ছাত্র বিশ্ববিষ্ভালয়ে 

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে, 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্্রীর সাঁটুরিফ 
সাহেব বিগ্ভাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, ৮1706 00001610099 ৮৫005 

জ্/013675.৮ বিস্াসাগর তখন কার্মাটারে ছিলেন হাওয়াবদলের জন্য । 
পরীন্গপর ফল গেজেটে প্রকাশিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে 

আলেন, এবং যোগেন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর কথায় যোগেন্্র 
একদিন তাঁর বাড়িতে আসে, এবং বি্ভাসাগর তার নিজের পাঠাগার থেকে 

হুন্দর্ূপে বাঁধানো স্কটের ওয়েভারলি নভেলের একটি সেট নিজে হাতে লিখে 
তাকে উপহার দেন: | 

| £৯৪1050. 

| পু9. [০0415 রব 8952 ৪ যী 01939 ০৫15 চর 

০৪7261 93 ৪ তি 10006 1050000110217 10506000007 হি 

(089) [5৩1 (০9009 3০০ | 

8 এজ 1875 



বিষ্ানাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৪৮ 

এরকম বইপত্র তিনি ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই উপহার দিতেন। মেয়েদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম ঘখন চন্দরমুখী বন্থু কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ এম. এ. 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন বিষ্ভাসাগর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে 

 একখণ্ড শেক্সপিয়রের গ্রস্থাবলী উপহার দেন, এই কথা লিখে : 

€&. 

91২71 

0741 07741024077 2450, 

[106 11150 032705911 1,9.05, 

৬৬170 183 0005160. 06 1055166 ০067485010৫ ঠা 

0৮777, ০41০2077& লোভ ২৪1 

নে চা০]০ 152 917905616 ড০11-7191761 

: 7১৬৬4২4৯001), ১০1৭৫, 

কেবল উপহার দিয়েই তিনি সন্তষ্ট হননি, সেই সঙ্গে টি একখানি সুন্দর 
চিঠিও লিখেছিলেন । চিঠিখানি এই : 

বত্সে চন্ত্রমুখি-- | 

: সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ত্ক্ষণ কথোপকথন 
'সক্করিয়া, আমি যার পর নাই আহলাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে 

দীর্ঘজীবিনী হইয়। স্থখে কালহুরণ কর, এবং শ্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও 
_ সঙ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলীষ ও 

_ এঁকাস্তিক প্রার্থন]। 

এই সমভিব্যাহারে যত্কিঞ্চিৎ উপহার (3179156510621:5 ডি ০11) 

প্রেরিত হইতেছে, পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত ব্য | 

গিয়া দপ্রানি উররদা রন নিট লেখাপড়ায় 
একটু ভাল হলে যে-কোন ছাত্র তার কাছ থেকে যাখুশি আদায় করে নিতে 

পাঁরত। শিক্ষার জন্য তার কাছে কেউ কিছু সাহাত্য চাইলে তিনি কখনই 

তা না করতে পারতেন না। তার এই দুর্বলতার স্থযোগ নিয়ে চতুর লোকেরা 
তাকে প্রতারপাও করত। একবার কলকাতা শহরের কোন লক্ষপতি, 



কর্ষবৈচিত্র ৃ 85 ৮ ৩% রর 

দাঁরিজ্রযের ভান করে, তাঁর শ্ালককে বিনা বেতনে মেট্রোপলিটন ভক্তি করে 
স্িয়ে যান। কিছুদিন পরে, এই শ্ালকটির পোঁশাঁক-পরিচ্ছদ ও টিফিন 

খাওয়ার বহর দেখে বিস্বাসাগরের মনে সন্দেহ জাগে । তিনি খোঁজখবর নিযে 
জানতে পারেন যে ছাত্রটির ভগ্নিপতি একজন লক্ষপতি। তখন একদিন তিনি 

তাঁকে ডাকিয়ে আনেন এবং প্রতারক বলে মুখের উপর অভিযোগ করে প্রচণ্ড 

ধমক দেন। তারপর ভগ্নিপতির সঙ্গে তখনই শ্যাঁলকটিকেও স্কুল থেকে বিদায় 
করে দেওয়। হয়। 

মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলেন গোপালচ্ গঙ্োপাধ্যায়। 1 
১৮৭* সালে নদীয়া-শাস্তিপুরে গোঁপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং শীস্তিপুর 

স্থুল থেকে এণ্টন্স পাশ করে, ১৮৮৬ সালে ১৬ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন 

কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভতি হন। এই সময় তিনি বিস্তাসাগর মহাশয়কে 

ত্বচক্ষে দেখেন। তখন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত 

ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাঞ্চ ঘোষ, সংস্কৃত পড়াঁতেন নবীন পণ্ডিত এবং দর্শন পড়াতেন 

ক্ষুদিরাম বস্থ। গ্রামের ছাত্রদের বইপত্রের অস্থবিধা হলে, কলেজের লাইব্রেরি 
থেকে বই দিয়ে তাদের সাহাঁধ্য কর! হত। বইপত্রের স্থবিধ! পাবার জন্য 
গোপালবাবু প্রিক্দিপালের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে লাইব্রেরিয়ানুকে 
দেন। লাইব্রেরিয়ান গোপাঁলবাবুকে সাধারণ গ্রাম্য ছাত্র মনে করে, চিঠি- 
খান! তাল করে ন। দেখেই ছি'ড়ে ফেলে দেন ; এবং গোপাঁলবাবুর অনুরোধে 
কর্ণপাত করেন না। যথাকালে কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌছয়। 
বিদ্াসাঁগর একদিন কলেজে এসে ক্লাস থেকে গোপালবাবুকে ডেকে পাঠান। 
ঘটনাটি খন গোপালবাবু আমার কাঁছে বর্ণনা করছিলেন তখন ৮৮ বছরের 
বৃদ্ধের চোখেমুখে আমি ঠিক ১৬ বছরের গ্রাম্য ছাত্রের অসহাঁয় ভাব ফুটে 
উঠতে দেখেছিলাম । তিনি বললেন : “আমরা গ্রামের ছেলে, তখন বিদ্যাসাগর 

মশায়ের নাম শুনলেই ভয়ে আমাদের বুক ছুর্ছুরু করত। কলকাতাক্ম 

* এই বিবরণ আমি নিজে গোপালচন্্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগ্রহ করেছি। সম্তি ১৯৫৮ 
সালে প্রায় ৮৮ বছর বসে, তার সৃত্যু হরেছে। মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের মো ( াসাগর- 

কুগের) আর কেউ ভার মতন দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে জানা নেই ।.. নবি ঘো+ 
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এসে দূর থেকেই তাঁকে দেখেছি। তিনি পান্কি করে কলেজে যাতায়াত 
করতেন, আমরা দূর থেকে তাঁকে দেখতাম, এবং যতক্ষণ তিনি কঙ্গেজে 

থাকতেন, ততক্ষণ ছাত্র বা শিক্ষক কেউ ফিদূফিস্ করেও কথ! বলতে সাহস 
করত না। যেদিন প্রথম তার কাছে আমার ভাক পড়ল, সেদিন তীর সামনে 
গিয়ে ঈুড়াঁতে হবে ভেবেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কিছুতেই 
আমার পা চলে না, শেষে শিক্ষক ও ছাত্ররা আমায় ঠেলতে ঠেলতে একরকম 

চ্যাংদোলা করেই তাঁর কাছে নিয়ে হাজির করলেন। এত কাছাকাছি 

বিদ্যাসাগরকে দেখার সৌভাগ্য জীবনে আর কোনদিন হয়নি। শীর্ণদেহ 
ছোটখাট একটি মানুষ পিঠ সৌঁজ। করে চেয়ারে বসে আছেন দেখলাম । কিস্ত 
দেখলে ক্রি হবে? চোখের দিকে চাইতেই মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যেন 
বাইরের প্রক্কতির সমস্ত “তেজ” এ হাঁড় কখানার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে, 
এবং চোখের দীপ্তিতে তার আভা পাঁওয়। যাচ্ছে । সামনে গিয়ে ঈড়াতেই 

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি লাইভ্রেরিয়ানকে কোন চিঠি দিয়েছিলে ?” 
আমি জানতাম বিদ্যাসাগর মশাঁয় ভয়ানক কড়। লোক, সত্যি কথা বললে 

হয়ত 'লাইব্রেরিয়ানের চাকরি যাবে। তাই বোধ হয় ৪1৫ সেকেণ্ড উত্তর 
দিতে. আম্তা-আম্তা করেছিলাম । এর মধ্যে হঠাঁৎ ষেন ঘরের মধ্যে বিনা 
মেঘে বভ্রাঘধাত হল। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশায় প্রচণ্ড জোরে ধমক. দিয়ে 

বললেন, “মিথ্যে কথা বলবার চেষ্ট! করছ? একেবারে দূর করে দেব কলেজ 
থেকে ।” এরকম একটা শুকনো হাড়ের খোলের ভিতর থেকে যে এত 

ক্জোরে গলার আওয়াজ রেরুতে পারে, তা আমি. কল্পনাও রূরতে 
পারিনি। আওয়াজের রেশ কাটতে না কাটতেই আমার মুখ দিয়ে অনর্গল 
সত্যি, কথা বেরিয়ে এল। আমি বললাম, “হ্যা, আমি চিঠি দিয়েছিলাম, 
তিনি আমার চিঠি না পড়েই ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন” “হা* বলে 
শব করে তিনি বললেন “যাও, । পরদিন শুনলাম লাইস্রেরিয়ান বু 
হয়েছেন।” | 
কিছুক্ষণ. খেমে গৌপালবাবু (খববলেন : “এত কঠিন মান্ষটি যী 
যু কত.কোমবল ও রসিক ছিলেন, তা ভাবলেও অবাঁক হয়ে যেতে হয়। 
শিক্ষকদের অস্থখ করলে তিনি তাঁদের আলাদা আযালাতিক্স দিতেন, এবং 
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মাইনে থেকে তা কাটতেন না। তীয় পরিহাসের একট নানীর 

আছে। নবীন পণ্তিত মশায় খুব চমৎকার সংস্কৃত পড়াঁতেন। একদিন 

ছেলের! তার ক্লানে গণ্ডগোল কর্ছিল। বিদ্যাসাগর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। 

যেতে যেতে তিনি মন্তব্য করেন, “কেবল ভাল পড়ালেই হয় না, ছেলেদেরও 

তাল করে দেখতে হয়।” নবীন পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, “তা জানি, 
কিন্তু শকুস্তল৷ পড়াবার সময় নয় |” বিদ্যাসাগর মশায় হেসে চলে যান। 

এরকম অনেক কথা তার সম্বন্ধে জানতাম, এখন নব মনে নেই,, আর একদিনে 
রা একসঙ্গে মনেও পড়ে না। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে আমর! 
বিদ্যানাগর মশাঁয়ের নিজের মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলাম বলে মনে 

মনে- যথেষ্ট গর্ববোধ করতাম এবং তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের 

সামনে মাথা উচু করেই চলতাম ।” : 

- গোপালবাবু ১৮৯১ সালে প্রেপিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. . পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হন। কিস্ত জীবনের শেষদিন পর্যস্ত্ ছাত্রজীবনের যে স্বতি তার মনে 
জাগরূক ছিল, তা মেট্রোপলিটন কলেজের দিনগুলির স্মতি। তার কারণ 

তিনি বললেন, “ষে. শিক্ষা আমরা পেয়েছি বা তোষর। পাচ্ছ, তাঁর এভিত 
যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, মেট্রোপলিটন কলেজের সৌধ তিনি 
নির্মাণ, করেছিলেন । তাঁর জীবদ্দশায়, তারই কাছাকাছি থেকে, সেই 

কলেজেরু ছাত্র হওয়া কি. কম সৌভাগ্যের কথা?” সত্যিই সৌভাগ্যের 
রুখা। বিষ্তাসাগর মশায়ের ম্বত্যুর কথাও তাঁর মনে ছিল।: জিজ্ঞাস! 
করতে দেখলাম, তার চোখে জল ছল্ছল্ করছে। তিনি. বললেন, “মনে 
মাছে বে. কি! খুব মনে আছে। এখনও মনে হয় গতকালের ঘটন]1। 
সেদিন কলকাতার ছাত্ররা সারাদিন উপবাস করেছিল, এবং খালি পায়ে 

চলেছিল |. আর পিতৃবিয়ৌগ. হলে. যা] . হয়, আমাদের ছাত্রফের অবস্থা 

টিনার জা তারপর দীর্ঘকাল আমি বেঁচে. থাকলাম, অনেক 
দেশমেতার ও.সমাজনেতার মৃত্যু আমি দেখেছি, বেদনাও বোধ. করেছি, 
কিন্ত বস্াসাগরের স্বত্যুতে: অসহায়ের মন্তন ষে. হা বোধ করেছিল 
লন, লেবকয় ব্বার.ক্খনও করিনি. : . | 
এ যসোপনন কলেলার,এমজনদহনামিধত, নিরলি রি 
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শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপটি স্থন্দরভাষে ফুটে উঠেছে, এবং যে-রূপকাঁর সেটি 
নিজের হাতে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনিও আমাদের 
চোখের সামনে জীবন্ত মৃতিতে ভেসে উঠেছেন । এই নিরগিগর ধর সা 
কোন আঁচড় টানা বোধ হয় ঠিক নয়। | 

হিন্দু ফ্যামিলি আনু ইটি ফণ্ড। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় 
কীতি “হিন্কু ফ্যামিলি আযানুইটি ফণ্ড' | বাঁঙাঁলীর হিন্দু-পরিবাঁর সাধারণত 

একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর। কোন কারণে তার স্বৃত্যু হলে পরিবারের 
স্ত্রীপুত্্র ও অগ্ভান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহাঁয় অনাথের মতন বিপন্ন বোঁধ 
করেন। এই পারিবারিক জীবনের খাঁনিকটা নিরাঁপতার জন্য বিষ্তাসাগর 
'আ্যাহইটি ফণ্ড, প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন । ধিনি মাসে মাসে ফণ্ডে কিছু 
টাক! দেবেন, ভার মৃত্যুর পর স্ত্রী, পুত্র বা! অন্য কোস আত্মীয় সেই টাকার 
দ্বিগুণের কিছু বেশী যাবজ্জীবন মাসিক লাহাষ্য পাবেন । যেমন, ষদ্দি কেউ 

মনে*করেন তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসিক ৫২ টাঁকা করে 

সুহাধ্য পাবেন, তা হলে তীঁকে প্রতিমাসে ২* করে আন্দাজ ফণ্ডে জমা 
দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে আ্যাঙ্ছইটি ফণ্ডে মাসিক ৩০২ টাঁক। পর্যস্ত 

আর্িক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফণ্ড প্রতিষিত হয় ১৮৭২, ১৫ জুন । 
১৮৭৯, ২৩ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনগিটিউশনে একটি সভা করে ফণ্ড 
প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমে ১* জন “পাবস্কাইবার' নিয়ে ৩২নং 

কলেজ শ্ীটে ফণ্ডের কাজ আরম্ভ হয়। পাঁইকপাঁড়ার বাজারা একত্রে 
২৫০০২ টাঁকা দিয়ে সাহাধ্য করেছিলেন। প্রথম ছু বছর ত্রাহি ছিলেন 

বিষ্ভাসাগর ও জাহিস ছারকানাথ মিত্র। তৃতীয় বছর ঘারকানাথ মিত্রের 
মৃত্যুর পর ঘতীন্রমৌহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর ট্রার্তি হন। 
প্রতিষ্ঠাকালে চে্লারস্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে, ভেপুটি-চেয়ারম্যান মুরলীধর 
সেন, এবং ভিরেক্টরবোর্ডের সভ্য ছিলেন প্রসিক্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, 

সা রি মি, গোবিন্দ ধর, নবীনচজ্ঞ লেন (কারি), ঈশান 
সুখোপাধ্যায়, প্রসঙ্গকুমার সর্বাধিকারী, নন্দ্লাল মিত্র, বাজে, 



৩৫৩ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্্রনাথ 8 ডাক্তার মহসরলাল 
মরকার সাবঙ্কাইবারদের স্বাস্থ্া-পরীক্ষক ছিলেন। 
..১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বৎসর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আইটি ফণ্ডের 

প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫, ২৭ ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদের কাঁছে একখানি 
পত্র লিখে ফণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬, ২ 
জানুয়ারি হিন্দু স্থলের একটি সভায় ডিরেক্টরর1 তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ 
জানতে চাঁন। ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর ফুলস্কাপ কাঁগজের প্রায় ২০।২২ 
পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্রে এই “কারণ” লিখে জানান । যে-কারণে আজও 

বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, -বিদ্যাসাগর সেই 
কারণগুলিই তার পত্রে বিবৃত করেছেন। ফণ্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক 
নেই, নিয়মকান্ছনের বালাই নেই, সভার বিপোর্ট ঠিক রাখা "হয় না। 
ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথ চিন্তা না করে কর্তৃত্ব ও দলাদলি 
নিয়েই মত্ত থাঁকেন-_»এই ধরনের বহু অভিযোগ করে পত্রের শেষে তিনি ছুঃখ 
করে লেখেন : 

এই ফণ্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, 
যত্বু ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকাঁলে .আপনাদের ফলর্ভাঁগের 

প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশ! রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে 
জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাঁধনে সাধ্যান্ছসারে সচেষ্ট ও ঘত্বুবান 
হওয়া, তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম ; কেবল 

এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ব ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতস্ডিন্ 
এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র -স্বার্থসন্বন্ধ ছিল না'। বলিলে আপনার! 

. বিশ্বাস করিবেন কি না! জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষাস্ত থাকিতে 
_ পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাঁদিগের সকলকার অপেক্ষা 

... আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাঁটাইয়া, ফণ্ডের সংশ্রব 
.. ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অস্তঃকরণে কত -কষ্ট 

. হইতেছে, তাহা! আমার অস্তরাতআ্মাই জানেন । যাহাদের হস্তে আপনা 0] 
. কার্ধাভার চছানিকাকার। ভাহারা লাল লব চদেন না. (এমনে, 
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রী এবিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী নি গু র্মন্বারে 

অপরাধি হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, 
_.. নিতাস্ত ছুঃখিত মনে, নিতাস্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংশ্রব ত্যাগ 

_. করিতে হইতেছে ।... 

_ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য চি তথাপি 

আপনারা আমার উপর এতদুর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার 
অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আঁপনাঁদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা 

প্রকাশ করিতেছি । এ গুরুতর ভাঁর বহন করিয়া যতদিন এই ফণ্ডের 

সংস্্বে ছিলীম, সেই সময় মধ্যে অবশ্তই আমি অনেক দোষে দোষী 
. হইয়াছি ঃ দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জনা 

কর্িবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সীধ্যান্গসারে ফণ্ডের হিত 
চেষ্টা করিয়াছি; জ্ঞানপূর্বক ব৷ ইচ্ছাঁপূর্বক কখনও সে-বিষয়ে অযত্ব, 
উপেক্ষা বা অমনোষোগ করি নাই । এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া 

বিদায় দেন, প্রস্থান করি । 

কলিকাতা ভবদীয়ন্য 
১০ ফাস্তন) ১২৮২ সাল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ 

_ ভিরেক্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মত বদলাতে 

পাবেননি। অ্যান্থইটি ফণ্ডের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। 

(কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্র মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তার পদাঙ্ক অস্থসরণ 

করেন। হিন্দু ফ্যামিলি আ্যাছুইটি ফণ্ডের পক্ষে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা 

অগ্রিপরীক্ষার মতন হয়েছিল। বিষ্তাসাগরের কঠোর সমালোচনায় তাদের 

উপকারই হয়েছিল, নিজেদের দৌঁষক্রটির সমীলোচনা ও সংশোধন করে, 
রবতাঁকালে তারা আত্মোন্নতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন । দৌষ 

যে ধু তাদেরই ছিল তা! নয়, বিষ্যাসাগবেরও ছিল। বিস্যাসাগরচরিত্রের 
সবচেয়ে বড় দোষ, ছিল নিরাপল মনোভাব (919001000102015176 ৪0509) | 

একজে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে পারতেন না। তার 

. সততা, নিষ্ঠাঃ বিশ্বাস, অবিশ্বাস, পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদির ষঙ্গে সায় দিয়ে 

খু 



কর্ণবৈচিত্রা 0৩৫৫. 

বর জি নর কার ননারাল সেইজন্য 
কোন প্রতিষ্ঠানে বহুলোৌকের সম্মিলিত কাজকর্মে তিনি খুব বেশীদিন, 
সহযোগিতা করতে পারেননি। অ্যাুইটি ফণ্ডের ক্ষেত্রেও কতকট। তাই 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু ফ্যামিলি 
আযাহুইটি ফণ্ডের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তীর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং এই 
কও তার জীবনের একটা বড় কীতি। | 

যার্ডনস ইনহ্টিটি উশন। ওয়ার্ড ইনহ্িটিউশন বিদ্যাসাগরের কীন্তি 

নয়। তিনি তার পরিকল্পন! ও প্রতিষ্ঠ। কিছুই করেননি । এটা সরকারী 

প্রতিষ্ঠান ও সরকারী পরিকল্পনা । “কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের” তত্বারধানে 

বাংলাদেশের নাবালক জমিদারদের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করার জন্ 
১৮৫৪, ১১ নবেশ্বর একটি “আ্যাক্ট' পাঁশ করা হয়। একজন বিশ্বস্ত সরকারী 

কর্মচারীর অধীনে, ৮*থেকে ১৪ বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের 

একটি স্বতন্ত্র বাড়ীতে রেখে ভালভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাই এর 
উদ্দেশ্ট । এই উদ্দেস্টে ১৮৫৬, মার্চ মাসে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন 

স্থাপিত হয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ছিল চিৎপুরে রাজা রিনি বাগুনে”” 
পরে ১৮৬৩ অক্টোবর মাসে মানিকতলায় শ্রীকৃষঃ সিংহ - বাগানে 

স্থানাস্তবিত্ত হয়। বাঁজেন্দ্রলীল মিত্র এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বা 'পারিযামর 
নিযুক্ত হন। ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যাঁয়। ১৮৬৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি 

“বোর্ড অফ রেভিনিউ? বিষ্যাঁসাগরকে এই ইনষ্টিটিউশনের ভিজিটর বা 
পরিদর্শক হতে অনুরোধ করেন । নবেশ্বর মাসে বিষ্ভাপাগর পরিদর্শক 

নিযুক্ত হন। ১৮৬৫, মার্চ পর্যস্ত তিনি পরিদর্শকরূপে কাঁজ করে,.বোধ হয়. 
ডিরেক্টর রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করেন। এই 

দু'বছর পরিদর্শকের কাজে নিমুক্ত হয়ে তিনি ইনট্টিটিউশনের শিক্ষাব্যবস্থার 
সংস্কার ও উন্নতির জন্ যে চেষ্টা করেন, সেইটাই এখানে উল্লেখযোগ্য ।* . 

পরিদর্শক নিযুক্ত হবার পর “বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সেক্রেটাঝি 
আর. বি. চ্যাপম্যান বিগ্ভাসাগর মহাঁশয়কে একখানি পত্রে লেখেন € (2 

[১০১4 11119, 856 207305০0028: 1863) ; 7 75) | 
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১।  ওয়ার্ডস ইনগ্টিটিউশন এখন মাঁণিকতলাঁয় অবস্থিত । আপনি 
. প্রতি বছরে মার্চ, জুলাই ও নবেহ্বর মাসে একবার করে অস্তত এই 

... ইনষ্লিটিউশন পরিদর্শন করবেন । 
১২7 বছরের অন্যান্য মাসে অন্তান্ঠি পরিদর্শকর। দেখাশুনা করবেন। | 

.৩। আপনার কাছে ইনগ্রিটিউশনের নিয়মকান্থনের একটি কপি 

পাঠাচ্ছি। এই নিয়মাঁবলীর ৪০নং ধাঁর। অনুযায়ী আপনার কর্তব্য হবে, 
. ষে-তিনমাসের দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়। হয়েছে, সেই তিনমাস 
মাসে একদিন করে অন্তত পরিদর্শনের কাঁজে যাঁওয়। এবং তত্বীবধানে 

_ সাহাষ্য করগি অন্যান্য মাসেও আপনার ইচ্ছা! হলে আপনি টিনিনাতে 
১, প্ররিদর্শন করতে পারেন । 

কয়েকমাস ওয়ার্ডস ইনগিটিউশন পরিদর্শন করার পর বিন্তাসাগর তাঁর 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি (7510015700070 ) পেশ 

করেন (৪ এপ্রিল, ১৮৬৪ )। স্মারকলিপির মর্ম এই : 

«  ওয়ার্ডস ইনগ্িটিউশনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে আমি খুশী হয়েছি। 
কিন্তু একটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি খুশী হতে পারিনি, এবং তা পরিবর্তন 

_ স্করারক্ওপ্রয়োজনীয়তা বোঁধ করছি। বর্তমান ব্যবস্থাহুসারে নাবালক 

_ ছেলের! এক ঘরে একত্র হয়ে এক টেবিলের চারিদিকে পড়তে বসে। 

প্রথম দিন থেকেই পড়াশুনা করার এই ব্যবস্থা দেখে আমি প্রীত 
- হতে পাঁরিনি। তারপর যতদিন আমি দেখেছি ততর্দিন আমার 

মনে হয়েছে, এব্যবস্থার পরিবর্তন কর! দ্বরকার । স্পেলিং-বুক থেকে 

..: এষ্ট্ান্স কোর্স পর্বস্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে, এবং তার জন্য ভিন্ন পাঠও 
. নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা যদ্দি এক টেবিলে 
বসে একসঙ্গে পড়াশুনা করে, তা হলে কেবল গগুগোলই হতে পারে, 

_ পড়ান্তনা হতে পারে না। সকালবেল ডিরেক্টর এই ঘরে এসে বসেন, 
... এবং আমার ধারণা তাতে ছেলেদের পড়াশুনার আরও ক্ষতি হয়। 
৮৮৬ লোক নানা কানে তীর সঙ্গে দেখা করতে দেন, 

এবং তাতে ধখেই্ গঙগ্োল হয়। ছেলেদের পঠি্যি বুঝিয়ে দেবার 
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| : অন্ত একজন মাঝ শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আমার স্তর বুদ্ধিতে 
এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে নান! 

ক্লাসের ছাত্রদের একসঙ্গে পড়াঁনো অসম্ভব ব্যাপার । কোন ছেলেরই 
তাতে কিছুমাত্র উপকার হয় বলে মনে হয় না। তার ফলে, এরকম 

একটি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্বেও নাবালক জমিদীরর1 কিছুই লেখাপড়া 
শিখতে পারছে না। এই সব দোঁষক্রটি সংশোধনের জন্য "আমি 
ভেবেচিন্তে আপনাঁদের কাঁছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি । আশা! 
করি আপনারা প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখবেন । 

১। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা জায়গ। এবং আলাদ। টেবিল 

, থাকা উচিত; ২। প্রত্যেক ক্লাসের জন্ত আলাদা শিক্ষক থাকা 
উচিত; ৩। নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য যে শিক্ষক নিযুক্ত" হবেন 
তিনি সকাঁলে ও বিকেলে ছুবেলাই হাজির থাঁকবেন। উঁচু ক্লাসের 
শিক্ষক একবেল। হাঁজির হলেই চলবে । 

নাঁবালকদের ভাঁল করে শিক্ষা দেবার জন্ আমি একাধিক শিক্ষক 

নিয়োগের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া 

হয়, তাঁতে এইভাবে বিশেষ যত্বু নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না৷ করলে ছেলেদের 

পক্ষে লেখাপড়া শেখাই সম্ভব নয়। যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ প্রা 

হয়, তা হলে আপনাদের ইনষ্টিটিউশনে নাবাঁলকদের শিক্ষাব্যবস্থার 
যে-সব দোষক্রটি আছে তা৷ দূর হয়ে যাঁবে। 

বিদ্যাসাগরের এই স্মারকলিপি পাবাঁর পর রেভিনিউ সেক্রেটারি একখানি 
চিঠিতে তীকে সমস্ত বিষয় তদস্ত করে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে অস্রোঁধ 
করেন। চিঠিখানি এই : 
0. 
330 [51001 01090005 ড1355582 

[025৫ ঢ0:৮ ৬৬1111205, 6) 180 ৩, 1864, 

৬ | 

ন. মা [6 30202 0: 8০০৫০ [092 সীল 09৫. 8০০৫ রর 

0৫ 0৫01706 00 ০81] 809) 509. 10: 2. 1011 120০ 859০০80 | 
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রর ৮8০ 70201778 ০: 0১০ ড/81:05' 11750000101 2৮ : 02 9 

5006 5581 1863-64, 00 006 10110জ1126 18585 : 

250, 01561 ০6 3055 ; 0:98555 ; 0০156 0: বতেদারী 

50015 5017551091 5:49০2000 ; [75810 ; ০০৫; নিন ; 

ড7516009 [030200012. 

3100. 1 200 0120650. €০ 6০5 00০ শিরিন? ০৫ 08 9110- 

0016000603৮ 1501150. 50016 ৪5 ৪৪] 85 19095511015 2100 0০ 

| | | 095510910. 

15006500396 28. 911203181120026 0০ 50010910060 001 ৪৬০1০ 

91০০2৪01076 5691 85 ৪০০]. ৪66 095 200 ০: 195 93 

[12256 036 13000৩ 6০ ০, 

১11 

০০: 10950 0100. 9615৮. 

(9) চ২. 9, 01090100217, 

১০০1:2621চ 

এই চিঠি অন্যান্ত পরিদর্শকদেরও পাঁঠানো৷ হয়েছিল। চিঠিতে নির্দেশ 
স্এদ্য় হয়েছিল যেন পরিদর্শকরা সকলে মিলে একটি রিপোর্ট দেন। কিন্ত 
বিগ্ভাসাগরের সঙ্গে অন্ত পরিদর্শকদের মতভেদ হয়েছিল বলে তিনি ১১ জান্গয়ারি, 
১৮৬৫ একটি আলাঁদ। রিপোর্ট দাখিল করেন। তীর রিপোঁটের মর্ম*এই : 

-. ছিল। 

এই রিপোর্ট দেবার আগে আমি জানাতে চাঁই যে অন্যান্য 

_ পরিদর্শকদের রিপোর্টের সঙ্গে আমার এই রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, 
_ কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মততেদ হওয়াতে আমি আলাদা রিপোর্ট 

_ পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্য মার্জন। করবেন । 
ছার দাত এপ্রিল পর্যস্ত ৮ রি ছাত্র 

শিক্ষা। একটি বিষয় ছাড়া নাবালকদের শিক্ষার উনতি বিশেষ 

রঃ হয়নি পরে সে-বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা! করব ।. 
২8 ক, ব্যায়ামশিক্ষা। দি আর ররনাটি। ্ 



কর্ষবৈচিত্য আচ 
স্বাস্থা। টিরনীরিিলকা রব 
খাগ্য। যতদূর আমি নিজে দেখেছি, ছেলেদের খাচ্ছান্রব্য খুবই 

ভাল ও স্বাস্থ্যকর । নাবালকদের নিজেদের লোকরাই আলাদা রান্নাঘরে 

খাবার তৈরি করে থাকে । 
. ব্যয়। বৎসরের মেটি ব্যয় ৩১১৫২৪৮১০, নি গড়ে প্রত্যেক 

বালকের জন্য ২৬২৭২ টাকা, মাসে ২১৯২ টাঁকা। নাঁবালক'রা ধনিক 

জমিদ্ারবংশের ছেলে, এবং কলিকাতায় খাওয়া-দাওয়ার খরচও 
বেশী। সেইদ্দিক দিয়ে বিচার করলে খরচ অত্যধিক হয়েছে বলা 

যায় না। | 

পরিদর্শন। ১৮৬৩, নভেম্বর থেকে গত বছরের শেষ পর্যস্ত আমি 
ওয়ার্ডস ইনন্টিটিউশন পাঁচবার পরিদর্শন করেছি। প্রথম থেকেই আমার 
ধারণ! হয়েছিল যে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। এই 
ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি করা যায়, তা আমি আমার ৪ এপ্রিল, ১৮৬৪ 

তারিখের ম্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি । আমার প্রস্তাবের পর একজন 

মাত্র অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁতে বিশেষ কেন 
ফল হয়নি। গত বছর আমার স্মারকলিপি পাঠাবার পর থেকে 
এবিষয়ে আমি গভীরভাবে চিস্তা করে দেখেছি যে ওরমার্ডদের 
শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংস্কার না করলে তাদের শিক্ষা্দীক্ষার উন্নতির 
কোন সম্ভাবনা নেই। ইনন্রিটিউশনে তাদের ৪ থেকে ৬ বছর রাখা 
হয়। এই সময়ের মধ্যে বাইরের স্কুলেও ছেলেরা বিশেষ কিছু লেখাপড়া! 
শেখে না। বর্ণপরিচয় থেকে প্রবেশিক1 পরীক্ষা পর্যস্ত শিক্ষা পেতে 
প্রায় ৯ বছর সময় লাগে। কিন্তু পরীক্ষা দিলেও ইংরেজী শিক্ষ। 
তাঁদের বিশেষ কিছু হয় না। অতএব পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষণ পাবার 
আগেই যদ্দি কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা হলে তার কতদূর শিক্ষা 

হতে পারে, তা সহজেই কল্পনা করা যাঁয়। ওয়ার্ডদের শিক্ষ! প্রায় 
এইরকমই হয়ে থাকে । যতদিন সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা 

থাকবে, ততদিন তাদের এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে মনে 
হয় না। অথচ ইনগ্রিটিউশন- ছেড়ে যাবার আগে তাদের কতকগুলি 
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বিষয়ে কার্ধোপযোগী শিক্ষা পাওয়। প্রয়োজন । কি আমার 
_ ধারণী, এইভাবে তাঁদের শ্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়: 

১। বর্তমানে এই ইনট্রিটিউশন কেবল ওয়ার্ডদের বাসস্থান হয়ে 
আছে। একে বোডিং-স্কুলে পরিণত কর! প্রয়োজন । | 

২। শয়ার্ডদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচন করা উচিত। 0. 
.৩। শিক্ষা! দেবার জন্য স্থঘোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা৷ উচিত। 

_ সাধারণ স্কুলের মতন ওয়ার্ডের লেখাপড়া শিখিয়ে কোন লাভ নেই। 
তাদের কাজে লাগতে পারে এরকম শিক্ষাই অল্লকালের মধ্যে তাদের 
দেবার ব্যবস্থা করা দরকার । তাতে ফল ভাল হবে। | 

ওয়ার্ডদের শাসন করবার জন্ত যে নিয়মাবলী আছে, তার একাদশ 
 নিয়্মটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । নিয়মের তীৎপর্য 
এই যে কোনরকম গুরুতর অপরাধ না করলে ওয়ার্ডদের দৈহিক দণ্ড 

দেওয়া হবে না। কিন্তু অর্ডারবুক দেখে মনে হয়, প্রতি মাসে বালকদের 

৪ থেকে ১২ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাত সহা করতে হয়েছে । যে যে অপরাধে 

তারা এই দণ্ড পেয়েছে তার মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনটাই গুরুতর 
” অপরাধ বলে মনে হয় না। সেটিরও বিশেষ কোন বিবরণ পাঁওয়া যায় 

না। সে যাই হোক, আমার মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না 

কেন তার জন্য বালকদের কখনই দৈহিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। 
আমি এই দণগ্ডনীতির ঘোর বিরোধী । শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু 
অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে বালকদের 

- দৈহিক দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। 

ঠ 

_ এই রিপোর্ট পাঠাবার পরে বিস্তাসাগর ১৮৬৫, ২৯ আগস্ট ওয়ার্ডদ 
ইনগ্লিটউশনে উন্নতির জন্ত আর-একটি স্মারকলিপি পাঠান? রে শ্মারক- 

টিলা গ্রহণ করা সম্ভব, হয়নি। 



কসৈটিত ৯৮ 
তা ছাড়া শিক্ষা ও শাস্তির ব্যাপারে তার সঙ্গে ডিরেক্টর রাজেজুলাল মিত্রের 
মতবিরোধও হয়েছিল। অনেকে বলেন, সেই কারণে তিনি পরিদর্শকের 

কাঁজ ছেড়ে দেন। তা৷ দেওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়, কারণ কোন বিষয়ে 
মতভেদ হলে তিনি কিছুতেই আপস-মীমাংসা করে কাজ করতে পারতেন না। 
ওয়ার্ডন ইনগ্রিটিউশন থেকে তার পদত্যাগের কারণও তাঁই। 

প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে, অথবা কাজকর্মের দিক থেকে, বিগ্কসাগর 
ওয়ার্ডন ইনষ্রিটিউশনের জন্য বিশেষ কিছু করতে পেরেছিলেন বলে মনে 

হয় না। এটি তার কোন কীতির মধ্যেই গণ্য হবার মতন নয়। তবু তিনি 
এই ইনহিটিউশনের পরিদর্শকরূপে শিক্ষাঁসংক্রাস্ত বিষয়ে যেটুকু নতুন করে 
চিন্তা করেছিলেন তাঁর গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থদের শান্তি 
দেওয়া সম্পর্কে তার স্থচিস্তিত মতামত তিনি যত স্ুম্পষ্টভা্ব এই 

ইনহ্রিটিউশন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন, সে-রকম আর কোন ক্ষেত্রে করেন নি। 
এইজন্যই তাঁর কর্মজীবুন প্রসঙ্গে ওয়ার্ডদ ইনস্টিটিউশনের কথা৷ আলোচন| 
করা হল। ইন্রিটিউশনের জন্য নয়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষার্দর্শের জন্য । 



৯৩ রঃ চরিত্র 

9 কিন্তু 

বিদ্যানাগরচরিত্রে. কোথাও রহস্তময়তা বলে কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন 
স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার প্রতিমূতি। একমাত্র তীর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের 

মধ্যে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কেউ বলেছেন, তিনি সংশয়্বাদী ; কেউ 

বলেছেন, তিনি নাস্তিক ; আবার কেউ কেউ বলেছেন, প্রচলিত অর্থে তিনি 

ধর্মবিশ্বাসী না হলেও, ঈশ্বর্বিশ্বাসী ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভ্টীচার্ধ তাঁর “পুরাতন 

প্রসঙ্গে” বলেছেন যে মদনমোহন তর্বালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছুই 

বন্ধুই নাস্তিক ছিলেন। মদনমোহন প্রকাশ্টেই সেকথা বলতেন, বিদ্যাসাগর 
বলতেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা সম্বন্ধে কষ্ণকমল কোন সন্দেহ 

প্রকাশ করেননি, যদিও সন্দেহের অবকাশ আছে। একথ। অবশ্ঠ ঠিক যে 
ঈশ্বরচিস্তার চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে মানবচিস্তা ও সমাজচিস্তাই বড় ছিল। 
কিন্তু তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, এমন কথ বলা যায় না। ধর্ম ও ঈশ্বর 
বিষ্ভানাগরের কাছে “একাস্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার ছিল।. বাইরে, 
একমাত্র চিঠিপত্রের শীর্ষে ছাঁড়া, তা কোনদিনই তিনি প্রকাঁশ করেননি । 
কাশ করার প্রয়োজনও বোধ করেননি । সাধারণত বাইরের আঁচরণে ও 



রা এই টিন সজিযাউন জপ 
রহস্যময় বলে মনে হত। তীর চরিত্রের এই নির্জন কোঁণটি কতকট দেবালয়ের 
ছাঁয়াবুত গর্ভগৃহের মতন। সেখানে কে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং কোন্ 

_ দেবতা, তা কেউ জানত না। বিদ্যাসাগরের অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুও জানবার 
চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। হৃর্ষের একটি কোণ শুধু ঢাকা ছিল, টির 
অদ্ধকারও ছিল ছুর্ভেষ্। | 

বিদ্ানাগরচরিত্রের বাকি সবটুকুই ছিল আলোর সমুদ্রের মতন। আলোর 
প্রাচুর্য ও আলোর তরঙ্গের সম্মুখীন হয়েছি মনে হত তীর সান্গিধ্যে 'এলে। 

আলোর দীপ্তিতে ধাঁধিয়ে ষেত মাচুষ। এত পর্যাপ্ত আলো, এবং সে-আলোর 
এত তেজ, বোধ হয় সাধারণ মানুষের সমাজে ভাল নয়। সমাজে ও সংসারে 

আলো-ছায়ার খেলাই ভাল। চরিত্রের এই আলোছায়ার খেলায় ধীরা 
দক্ষ খেলোয়াড়, সাংসারিক বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চোঁখে তারাই সাধারণত 

কৃতী ও চরিত্রবান «বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। কিন্তু সুর্যালোকের মতন 
স্পষ্ট ধারা, তীরাই শেষ পর্যস্ত চরিত্রের উন্মুক্ততার জন্য প্রচণ্ড ক্ষতি্বীকার 
করেন। বিদ্ভাসাগরকেও তাঁই করতে হয়েছিল । তার অনাবৃত চরিত্রের 

জন্য তিনি পদে-পদে সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে দণ্ডিত হয়েছেন । 
তা সত্বেও, জীবনের শেষদিন পর্যস্ত তীর চরিত্রে অন্ধকারের ছায়াশ্নার্োনি । 
ভুলভ্রাস্তির খেসারত দিতে দিতে তিনি সর্বস্বীস্ত হয়ে গেছেন, তবু 
চরিত্র তাঁর বদলায়নি। জীবনের আদর্শ, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস ধার 
বদলায়নি কোনদিন, তীর চরিত্র বদলাতে পারে না। চরিত্রের এই 
উপাদানগুলিই পরিবর্তনশীল, সামাজিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাঁতে বদলাতে 
পারে। বিদ্যাসাগরের জীবনে সামাজিক আবর্তের প্রবল ঘাঁত-প্রতিঘাত 

সত্বেও তা এতটুকু বদলায়নি। বাকি থাঁকে চরিত্রের কতকগুলি মৌলিক 
উপাদান--স্সেহ, গ্রীতি, ভালবাসা, দয়া, করুণা, বেদন। ইত্যাঁদি। এগুলি 

যে একেবারে অপরিবর্তনীয় তা নয়, জীবনের প্রচণ্ড আঘাতে "ও ছুবিপাকে 

এই সব মৌলিক অনুভূতির পরিবর্তন হয়। সরলবিশ্বাসী মানুষ ঘোর 
খাসী হয়ে যাঁয়, কোমলহৃদয় মান্য হয়ে যায় নিষ্ঠুর ও. হৃদয়হীন। 

লমানধে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বি্াসাগর পরোপকাঁর করে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৬৪ 

হয়েছেন, বিশ্বাস করে কৃতত্তা পেয়েছেন, চির রানজেনুর জেযুর 

হয়েছেন, প্রীতির বদলে পেয়েছেন বিদ্বেষ ও বৈরিতা। সমস্ত দানের বদলে 
এত বিপরীত প্রতিদান? পেয়েছেন তিনি, তবু তাঁর মৌলিক হদয়বৃত্তিগুলির 

কোন পরিবর্তন হুয়নি। শেষ জীবনে তাঁর কথাবার্তার ত্বাভাবিক ব্যজ- 
পরিহাসের মধ্যে ক্ষুলিঙ্গের মতন “নৈরাশ্ত” প্রকাশ পেত বটে, কিন্তু সামাজিক 
আচরণে "তা কখনও প্রকাশ পায়নি । দয়াদাক্ষিণ্য, মানবপ্রীতি, করুণ! 
এগুলি আজীবন তার স্বভাবধর্ষ ছিল। বঞ্চিত হতে পারেন জেনেও তিনি 
দয়ার পাত্রকে দয় করেছেন, অকপণ হাতে দান করেছেন, করুণাও করেছেন । 

জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার জন্য মানবিক হৃদয়বৃত্তি কোনদিন বিসর্জন দিতে 

পারেননি । 

মানবিফ গুণ ছিল বিগ্যাসাগরচরিত্রের মৌলিক উপাদান । তাঁর মতন 
উদ্ধার হদয়বান মান্থষ উনিশ শতকের বাংলাদেশে আর কেউ জন্মগ্রহণ 

করেননি । দেশের সাধারণ লোক তাকে “দয়ার সাগর” ও,মানবতার অবতার- 
বূপে জানতেন ও ভালবাসতেন । তাই জানাই শ্বাভাবিক। দরিদ্র দেশের 
'অপহায় মানুষের কাছে দয়াই মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে হয়, কারণ 
অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে তাঁদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাতে 

হয়শ জামাদের এই দবিদ্র দেশে তাই বিগ্ভাপাঁগরের শ্রেঠ পরিচয় ছিল 

“দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর? ৷ ববীন্দ্রনাথ তার “বিগ্ভাসাগরচরিতে” বলেছেন : 

বিষ্ভাসাগর বঙ্গদেশে তাহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, 

দয়াবৃতি আমাদের অশ্রপাঁতপ্রবণ বাঁঙাঁলিহদয়কে যত শরীর প্রশংসায় 
বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্ভাসাগরের 
দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনন্থলত হুদয়ের কোমলত। প্রকাশ পায় তাহা 

নহে, তাহাতে বাঙালিছুর্পভ চরিত্রের বলশালিতাঁরও পরিচয় পাওয়। 

কঃ স্ তাঁহার দয়া কেবল একট! প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নে, 

তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ াহিত 



_ পরের উপকারকার্ধে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎপাহ প্রয়োগ 
_করিতেন। ইহার মধ্যেও তাহার আঁজন্মকীলের একটা জিদ প্রকাঁশ 

পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না৷ থাকাতে তাহা। 
সংকীর্ণ ও স্বান্নফলপ্রন্থ হইয়া! বিশীর্ঘ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ব লাভ 
করে না। 

কারণ, দয়া বিশেষরূপে ভ্রীলোকের নহে; প্রত হয়া বার্থ গুরুষেহই 
ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্ধ এবং কঠিন 
অধ্যবসায় আবশ্তক, তাহাতে অনেক সময় হ্থদুরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী 
অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের 

দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভাঁরলাঁঘব করা নুহে ; তাহা 
দীর্ঘকাল ধরিয়৷ নান! উপায়ে নান! বাঁধা অতিক্রম করিয়। দুরূহ উদ্দেস্ত- 

সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে । 

নিজের সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করে, কিভাবে তিনি পরোপকার 

করতেন, তাঁর দৃষ্টাস্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত তারানাথকে কালগা গিয়ে 
চাঁকরির সংবাদ দেবার ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। জাতি ও ব্যাধি নিবিপ্লেষে 
বিদ্যাসাগর রোগীর পরিচর্যা করতেন, আর্ত ও গীড়িতের সেবা করতেন, এবং 

দীনদুঃখীকে অকাতরে সাহাষ্য করতেন । একবার গ্রামে ছুভিক্ষের সময় যখন 
তিনি অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন, তখনও তার ব্যবহারের মধ্যে এই বলিষ্ঠ 

পুরুষোচিত কারুণ্য প্রকাশ পেয়েছিল । তাঁর অনুজ শত্তুচন্ত্র বিদ্যারত্ব অগ্রজের 
জীবনচরিতে লিখেছেন যে অন্নসত্রে ষেসব স্ত্রীলোক ভোজন করত, তৈলাভাবে 
তাদের মাথার চুল রুক্ষ দেখাত। তাই দেখে বিদ্যাসাগর খান্ের লঙ্গে 
প্রত্যেকের জন্য ছু'পলা করে তেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুচি হাড়ি ভোম 
প্রভৃতি জাতির অনেক স্ত্রীলোক অন্নসত্রে খেত। যাঁর তেল বিতরণ করত 

তারা এদের ছ্বৌয়! যাবে এই ভয্মে দুর থেকে তেল বিতরণ করত । : তাই দেখে 
বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর নিজেই সকলকে তেল বিতরণ করতেন, এবং মধো 

যে মাথায় মাধিযেও দিতেন । এই ঘটনাটির কথা উল্লেখ করে: রবীজনাখ 
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_.. তাহ বিষ্তানাগরের দয়া অহুভব করিয়া নহে-কিন্ হার দয়ার মধ্য 

. হইতে যে-একটি নিঃদংকোচ বনিষ্ঠ মহত পরিহৃট হইয়া উঠ তাহা 
_.. দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিররাত্যন্ত্বণাপ্রবণ মনও আ'ঁপন 

নিগৃঢ় মানবধর্মবশত তক্তিতে আকৃষ্ট ন! হইয়া থাকিতে পাঁরে না। 
তাহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক 

. উদাহরণ দেখ! যাঁয়। আমাদের দেশে আমরা! ধাঁহাঁদিগকে ভালোমান্নষ 

অমায়িকপ্রক্কতি বলিয়! প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা 
বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাহার! 'কাহাঁকেও বেদন। দিতে পারেন 
না। ওবিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল ন!। 

দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগরের স্থকোমল হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে পৌরুষ বলিষ্ঠতা! 
ও নিঃসক্কোচ অকৃত্রিমত! ছিল, তা সাধারণ দয়ালু ও দানশীল ব্যক্তির চরিত্রে 
থাকে না। এই পৌরুষই বিগ্ভাসাগরচরিত্রের আসল উপাদান। তার 
চরিত্রের*অস্তান্ত সমস্ত গুণকে এই পৌরুষ শতগুণ মহত্ব দান করেছে । মাইকেল 
মধুসূদন বিস্তাসাগরকে বলেছিলেন : “ণু 10015 91010 131) 11) 10021) 1257 

10900 ৪৪ 0১০ 150 [081 20018 0$”--“আমি তাঁকে অনেক দিক থেকে 

আমাদের মধ্যে প্রথম (প্রধান ) মান্য বলে মনে করি” কবি হেমন্ত 
শে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেং_-“উৎসাঁহে গ্যাসের শিখা, দ্াঢে শালকড়ি,” 

এবং “ম্বাতন্ত্যে শেঁকুলকাটা, পারিজাত ভ্রাণে।” রবীন্দ্রনাথও বলেছেন : 
ও উল এমন অখণ্ড পৌরুষের আদশ 
_ কেমন করিয়া জন্গ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।» 

মধুস্ছদন, হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের তিনজন কবি একজন শ্রেষ্ঠ 

বাঙালীর চরিয্রবিষ্নেষণ করেছেন। কবির অন্তূণষ্টতে বিস্যাসাগরচিত্রের 
রা উল মহসব স্ব কট হয়ে উঠেছে। মধুস্থদন বিষ্ভালাগরকে "আমাদের মধ্যে 

প্রথম প্রেধা 

রঃ সংশোধন করে ৮ বলতে তি পারি, বি্দাগন কেবল আমাদের মধ্যে প্রথম 
দিয়েছেন। মধুহ্দনের এই উক্তিকে একটু 
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মহক্ক। "মাধ ও “আধুনিক মাছ, এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
কবিচিত্বের উচ্ছ্বাসে মধুস্দন বিদ্তাসাগরকে “প্রধান মানুষ বলেননি । মানবিক 
গুণসম্পক্ন মাছ সমাজে এত দুর্লভ যে হঠাৎ তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতন 

একজন সত্যকাঁর আদর্শ মানুষ দেখলে তাঁকে ভাবাবেশে 2150 10912 বলে 

অভিনন্দন জানানোই ম্বাতাবিক। কিন্ত বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করলে 
বিষ্যাসাগরকে নবধযুগের বাংলার, প্রথম না হলেও, একজন শ্রেষ্ঠ আধুনিক 

মাফ” বলতে হয়। আধুনিকতার সমস্ত উপকরণ দিয়ে বিষ্ভাঁসাগরচরিত্র গঠিত 
ছিল । তার মধ্যে প্রধান হল, কবি হেমচন্দ্র যাঁকে বলেছেন, “্বাতস্ত্যের শেঁকুল- 

কাটা” । শেঁকুলকাটার মতন স্তৃতীক্ষ স্মতন্থ্য এ যুগের আঁধুনিক মাহুষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । এই স্বাতন্ত্রের সঙ্গে এক হয়ে মিশে ছিল আর একটি গুণ, 

রবীন্দ্রনাথ ষাকে “অখণ্ড পৌরুষ* বলেছেন । আধুনিকতা মানবিকতা স্বাতস্ত্য 
ও পৌকুষ, এই কয়েকটি দুর্লভ গুণের বিচিত্র সমন্বয় ছিলেন বিদ্যাপাগর। 

বিদ্যাসাগরের জীবনন্ৃত্বাস্তে এরকম অনেক ঘটন। আমর! উল্লেখ করেছি, 
যাঁর মধ্যে তার চরিত্রের এই বিশিষ্ট গুণগুলি স্ন্দরর়ূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । 
এখানে আমবা আরও ছু'চারটি ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাগুলি একেবারে 

নির্ভেজাল সত্য ঘটনা নাঁও হতে পারে। কোনটির মধ্যে হয়ত কাহিনী-, 
কিংবদস্তীর অতিরঞ্কনও থাকতে পারে। তা থাকলেও তার মূল্য আছে, 
কারণ লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীর অন্তরালেও সত্যের যে শীস থাকে তা৷ 
লোকচবিন্রবিচারে একেবারে উপেক্ষণীয় নয় । 

বিষ্যাসাঁগরের ব্যক্তিত্বাতন্ত্র প্রসঙ্গে প্রথমেই তার নিত্যসঙ্গী “তাঁলতলার 

চটির” কথা মনে হয়। এই চটি প্রসঙ্গে আগে বলেছি* “বিষ্ভানাগরের চটি তার 
তীত্র 1001108115রই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।” একথাও বলেছি 

যে ৭[15819521)06-এর 17015109911র সত্যকার প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের 

'তাঁলতলার চটি? ।” এসিয়াটিক সৌসাইটির মিউজিয়মে বিদ্তাসাগরের চটি 
পায়ে দিয়ে প্রবেশের সমস্ত। নিয়ে যে গণ্ডগোলের স্থষ্টি হয়েছিল, তারই সুত্র ধরে 
'শাঁধার্ণী” পত্রিকা “তালতলাঁর চটি' নাম দিয়ে লিখেছিলেন :+ 

* বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খণ্ড; ১৫-১৭ পৃষ্ঠা 
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রে তাঁলতলার চটি ইংরাঁজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল 
না! ইংরাঁজ, ঘটবিটপীর সহিত সাফোটক সমান করিয়া তুলিয়াছেন, 
কেবল বুট-চটির গৌরব এক করিতে পাঁরিলেন না। ইংরাজ, মহারাজ 
সতীশচন্দ্র বাহাছুরের সহিত মধু মুটীকে এক কাণ ফোড়া কাগজে 
গাথিলেন, কেবল, রে চটি! তোর ছুরদৃষ্টক্রমে বুট-চটি, একভাবে 
দেখিতে পারিলেন না । ইংরাঁজ, বিচারকাধ্যের সাহাষ্য জন্য সাক্ষী 
ডাকিয়া আনেন, আনিয়া, তিন্ন ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্বভৌমকে দাড় 
করান, আবার সার্বভৌমের স্থানে গুলজার মগ্ডলকে উঠাইয়! দেন, 
ইতরাঁজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই, কেবল রে চর্চটি ! তোরই প্রতি 

তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরাজ বাহাছর বন্ত্রপরিষ্কারককে 
অস্ত্রচিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবীর পুত্রকে মসীজীবী করিয়াছেন, 
ধীরর মৎসজীবীকে ধীমান বিচারপতির কার্ষ্যে নিযুক্ত কবিয়াছেন, 
গীরবক্স খাঁকে রায় বাহাঁছর করিয়াছেন, কিন্ত হতভাগ্য তালতলা 
চটি) এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইল না। 

* চটি তুই আপন কর্মদোয়ে আপনি মার] গেলি! এমন সামাজিক 
_. জোয়ারে তাই তুই ঠেলিয়া উঠিতে পারিলি না। 

শেষ পর্যস্ত অবশ্য ইংরেজরা চটিকেও বুটের মতন “ইনভিভিড্যুয়াল” বলে 
্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তার৷ বুঝেছিলেন যে তালতলার 

চটিই হোক, আর বিলেতের বুটই হোঁক, কারও কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা! নেই; 
এবং তা না থাকলেও তার! ধার পদলগ্ন হয়ে থাঁকে তাঁরই আত্মমর্যাদা 
তাদের নির্জীব চর্মদেহে সঞ্চারিত হয়। বিদ্যাসাগরের চটি বিষ্যাসাগরেরই 

প্রতিনিধি । একথা ব্রিটিশ শাঁসকর! বুঝেছিলেন, এবং তার কাছে তাদের 

উদ্ধত মাঁথাঁও হ্রেট করতে হয়েছিল । 

* আনুমানিক ১৮৪৭ সালে বিদ্ভানাগয়ের সন্ধে বর্ধমানের মহারাজার প্রথম 
_ সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। বাঁমগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের ( খিদিক্পুর ) রাজা 
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সত্যশরণ ঘোষালের সে তিনি বর্ধমান বেড়াতে যান। .বিস্তাসাগর 
রাজবাড়ীর সিদে গ্রহণ না করে এক বন্ধুর বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া. করতেন । 
মহারাজা খবর পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। 
বিষ্তাসাগর প্রথমে যেতে রাজী হুন না, পরে অনেক অন্থনয়বিনয়ের পর 
একদিন রাজবাড়ীতে ঘান। মহাঁরাজা৷ প্রথাঙ্থযাঁয়ী পণ্ডিত-বিদাঁয় হিসেবে 
তাকে নগদ ৫০০২ টাকা ও একজোড়া শাল উপহার দেন। “উপহার 
প্রত্যাখ্যান করে বিদ্যাসাগর বলেন, “আমি কারও দানি গ্রহণ করি না। 

আমি কলেজে চাকরি করি, এবং যে বেতন পাই তাতেই আমার চলে 
যায়। টৌঁল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের দাঁন করলে তাঁরা উপকৃত হবেন ।” 
উত্তর শুনে বর্ধমানের মহারাজ স্বভাবতই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন, এবং 

বুঝেছিলেন যে কেবল ব্রাক্ষণ-পণ্ডিতর্ূপে নয়, মাহ হিসেবেও *ষে-কোন 
মীহষের মতন বি্ভাপাগরকে সমান মর্ধাদা দিতে হবে। এই ঘটনার পর 
থেকে মহারাজা বিদ্যাসাগরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন । একবার 

মহারাজ বীরসিংহ গ্রাম ও তাঁর সংলগ্ন অঞ্চল বিদ্যাসাগরকে “তালুক' হিসেবে 
দিতে চেয়েছিলেন । বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, “আমার ঘখন এমন অবস্থ। 
হবে যে, সমস্ত প্রজার খাজন। আঁমি নিজে দিতে পারব, তখন আপনার 
“ভালুক' গ্রহণ করব ।”২ এ 

রাখমোহন বায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমীপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসীগরের খুবই 
স্বপ্ভতা ছিল। বিধবাবিবাহের ব্যাঁপাঁরে বমাপ্রসাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
মনোমালিন্য হয় । শোন। যায়, আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন রমাপ্রসাঁদ 
বিদ্যাসাঁগরকে উৎসাহ দেন এবং নানাভাবে সাহাষ্য করার প্রতিশ্রতিও দেন । 
কার্ধকালে প্রথম বিধবাবিবাহের দিন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সম্মত: 

হন ন।। দসপ্রীবনী” পত্রিকায় ঘটনাঁটি এইভাবে প্রকাশিত হয় : “শ্রীশচন্দ্র 
বিষ্ভারত্ব মহাশয়ের সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ হয়। তখন কলিকাঁতার অনেক 
বড়লোক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে এবং বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে প্রতিশ্রুত, 
থাকিয়া একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে ব্বাক্ষর করেন। লঙ্জীর বিষয় এই ঘে.কেহুই: 
নীরা রা না টিনা তিনি (বিভামাগন ) সবা্ষবকা বির 



বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৭৭ 

মধ্যে মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের পু রমাপ্রসাঁদ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে যান। রমাপ্রসাদ বায় বলিলেন, “আমি ভিতরে ভিতরে আছিই 

তো, সাহায্যও করিব, বিবাহস্থলে নাই গেলাম।' এই কথা শুনিয়। ঘ্বণা 
এবং ক্রোধে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের কিয়ৎক্ষণ কথ বাহির হইল না। তাহার 
পর দেওয়ালে স্থিত মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের. ছবির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও । এরূপ বলিয়া! চলিয়া 

গেলেন।” রামমোহনের পুত্র এবং তার বন্ধু হলেও তিনি বমাপ্রসাদের 
এই দ্বিধা ও দুর্বলতা মার্জনা করেননি ।৩ 

বামরুঞ্ষ পরমহংন একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার 

জন্য তাব্প বাড়ীতে এসেছিলেন। রামকুষ্চ ছিলেন অকুত্রিম সারল্যের 
প্রতিমৃতি, বিগ্াসাঁগরও তাই ছিলেন। সাক্ষাতের পর তাদের পরস্পরকে 
চিনতে ও বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। উভয়েই ভাল কথা ধলতে 
পারতেন, এবং পরিহাঁসপটুতাঁয় কেউ কারও চেয়ে কম পারদর্শা ছিলেন না। 
সাক্ষাতের পর রামকৃঞ্চ বলেন, “আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছু 
রত্ব সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।” কথার তাৎপর্য বিষ্ানাগর মহাশয়ের বুঝতে 
ক্িল্ব হুয়নি। স্ব হেসে তিনি উত্তর দিলেন, “আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে 
বলে তে। মনে হয়না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।” 
রামরুষ্চ পরিহাস উপভোগ করেন এবং হাসিমুখে বলেন, “এমন ন হলে 
আর সাগরকে দেখতে আলব কেন?” সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে উভয়েই 
পরম তৃপ্তিলাভ করেন। আলাপান্তে বিগ্ভাসাগর তাকে কিছু জল- 

যোগ করতে অনুরোধ করেন। রামরু্ সন্তষ্টচিতে অনুরোধ রক্ষা 

করেন।* 
এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ রা পুস্তকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে :« 

"ইহার পর ঠাকুর বদান্ত ও বিগ্তাদাতা ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়। তাহাকে বলেন, 'এতদিন গেড়ে ভোবায় 

ছিলাম, আজ সাগরে এসে মিশলাম।” “ঘখন সাগরে এসেছেন, তখন 
লোন্মাজন খেয়ে যাঁন', এই কথ! বিস্ভাসাগর বলিলেন। ঠীকুর কহেন, 
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'না-গরো তুমি তো অবিস্যাসাগর নও যে তোমাতে লোনাজল থাকবে । 
দেখছি, তুমি বিদ্যার সাগর । লোক দেখাবার জন্য হাতীর বাহিরে একরকম 
দীত। লোকহিতকর কাজে বাহিরে তোমার উৎসাহ, কিন্ত অন্তরে তুমি 
বেদাস্তজ্ঞানী। তুমি তো সিদ্ধ পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাঁশয় বলিলেন, 
“কিরূপ ?” ঠাকুর সহাস্তে কহেন, “আলু পটোল সিদ্ধ হলে নরম হয়। 
ত৷ তুমি খুব নরম দেখছি ।” পরে রামরুষ্ণ লীলামৃতেষ্জ লেখককে" বলেন, 
"বিষ্ভাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, আমার মতে। কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাছে 
তীর বিদ্া্দান কর্ম উচ্ছেদ হয় তাই আপন কল্যাণমুক্তি পর্বস্ত তিনি 
উপেক্ষা করলেন।” বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামকষ্ বুঝেছিলেন 

যে বিষ্াসাগর মহাত্যাগী পুরুষ, এবং সমীজকল্যাণই তার জীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত, তার বদলে আধ্যাত্মিক সাঁধনায় ব্যক্তিগত কল্যাঁণ "ও মুক্তি 

তাঁর কাম্য নয়। একজন নমস্য পুরুষ আর-একজন নমস্য পুরুষকে সহজেই 
চিনতে পারেন। রাসরুষ্ক পরমহংস ও বিদ্যাসাগর তাই পরস্পরকে 
প্রথম সাক্ষাতেই ঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। উভয়েই বুঝেছিলেন, 
তাদের মানবকল্যাণের আদর্শ মূলত এক হলেও, দুজনের পথ ভিন্ন। 
অনর্থক তর্ক করে তাই তারা পথের মীমাংসা করেননি, এবং কেউ 

কাউকে নিজের পথে আনতেও চাঁননি। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ছুজনেইপ্বিদাঁয় 
নিয়েছিলেন, এবং পরস্পরের প্রতি সেই শ্রদ্ধার গভীরতাও তাদের 

কমেনি কোঁনদিন। 

রাজনারায়ণ বনহুর সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক মধুর ছিল। বিধবাবিবাহ 
আন্দোলনের সময় রাজনারায়ণ কেবল মুখে নয়, প্রত্যক্ষ কাজেও যে 

বিদ্ভাসাগরকে কতখানি সাহীষ্য করেছিলেন, পুর্বে তার বিবরণ দিয়েছি। 
কেবল আদর্শের ক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রেও রাঁজনারায়ণ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে 

বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। বরাঁজনারায়ণ বন্থু নানাবিষয়ে বিস্যাসাগরের 
পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। একবার তার কন্তার বিবাহ উপলক্ষে তিনি 
বিদ্যাসাগরের উপদেশ চাঁন। বিবাহের আহ্ষ্ঠানিক পদ্ধতি নিয়ে বোধ 
হয় তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এবং তারই সমাধান ও উত্তরের আশায় 



বিভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৭২ 

তিনি বিষ্ভাসাগরের শরণাপন্ন হাদিস বিষ্যাসাগর তীকে চিঠিতে 
লিখেছিলেন :* 

সাদরসভাীষণমাবেদন্ম-- 
কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে 

সাঁতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই, ক্রুটী গ্রহণ 
করিবেন না। 

আপনার কন্তার বিবাঁহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি; কিন্ত 

আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল 
কথ! এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া! কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার 
নছে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাঙ্ষধন্মীবলম্বী। ব্রাক্ষধর্শে আপনার যেকূপ 
শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ 

দিয়াছেন,ষদদি তাহা ব্রাক্মধর্মের অন্ুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, 

তাহা হইলে এ প্রণালী অন্ুসারেই আপনার কন্তার বিবাহ দেওয়া 

,সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত 
প্রণালী পরিত্যাগপূর্ধবক প্রাচীন প্রণালী অন্থসারে কন্তাঁর বিবাহ দেন, 
শাহা হইলে ব্রাঙ্ষ-বিবাহ-প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত 
জন্মিবেক । তৃতীয়তঃ, ব্রাঙ্গপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে এঁ বিবাহ 

সর্ববাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে 
পাঁর। যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে 

কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক ব। সমর্থ নহি। এইমাত্র পরামর্শ দিতে 

পারি যে, আপনি সহসা কোঁন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না । 
উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এক্সপ বিষয়ে অন্যের 

নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের 
অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরপ বোধ হয়, তদন্গসারে কর্্শ করাই 

কর্তব্য। কারণ ধাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ 

মত ও অভিপ্রায়, তদচুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিভাহিত বা 
কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না । ৃ 
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এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং টি নির়পণ 

ফরিলেই আমার মতে সর্বাঁশে ভাল হয়। 

আমি কায়িক ০ আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন। 

ভবদীয় 

শ্রীঈশ্বরচন্র শর্শণঃ 

এই চিঠিখাঁনির মধ্যে বিষ্ভানাগরের চবিত্র স্থন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । বিবাহের 

অনুষ্ঠানরীতি সম্পর্কে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেননি, এবং তা 
বাঁজনারায়ণ বন্ধুর উপর আরোপ করতে চাননি । বরং তিনি বলেছেন যে 

প্রাচীন প্রণালী অনুযায়ী রাজনারায়ণবাবু যি কন্যার বিবাহ দেন তা হলে 
ব্রাঙ্মবিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটবে। তাই শৈষ পর্যন্ত 
তিনি তাঁকে নিজের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে পরামর্শ দিয়েছেন 

এবং বলেছেন যে সেইভাবে কাজ করাই এক্ষেত্রে সর্বতোভাঁবে বাঞ্ছনীয় । 

নিজের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রতি ধার অচল নিষ্ঠা, তিনি যে অন্যের আদর্শকেও 

কতখানি শ্রদ্ধা করেন, তা বিষ্াসাগরের এই চিঠি থেকে বোঝা যায়। 

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাঁশয়কে বিষ্যানাগর পুত্রবৎ ্সেহ করতেন। তি ত্রাঙ্থ- 
ধর্মে দীক্ষা নেবার পর বিদ্যাসাগর খুবই দুঃখিত হন, কিন্ত কোনদিন তিনি তা 
প্রকাশ করেননি । তিনি নিজে ব্রাহ্ম না হলেও, ব্রান্ষধর্মের প্রতি তাঁর কোন 

অশ্রন্ধা ছিল না । তিনি “তত্ববোধিনী সভা”র সেক্রেটারি ছিলেন, এবং “তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। স্ৃতরাং ব্রাক্ষধর্ম বা ব্রাহ্মমূমাঁজের 

প্রতি তাঁর কোন জাতবিদ্বেষ ছিল না । শাস্ী মহাশয় ঠিকই বলেছেন, “15 
85৮10290169 ০০ 101) 00096 1)0 9০6০]. 2:01 1611: 50৬10” 

00799”--যে-কোন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে ধারা কাঁজ করতেন, তাঁদের 

প্রতি তাঁর গভীর সহাহুভূতি ছিল। এই মনোভাব তার বাজনারাক্সণ বর 
চিঠিতেও প্রকাঁশ পেয়েছিল । 

শাস্ত্রী মহাশয় ত্রাঙ্গধর্মে দীক্ষ। নেবার পর তার পিতা কাঈবাসী হন 1 এই 

(সংবাদ শুনে বিষ্যাসাগর খুব ছুঃখিত হন। শান্ী মহাশয়. এমন কিছু খন্তায় 
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করেননি যার জন্য মনের ছুঃখে তাকে কাশীবাসী হতে হবে। কাশী থেকে 

একবার কলকাতায় এসে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্যাসাগর 

তখন তাঁকে রীতিমত কথা শুনিয়ে দেন। দেখা হবার পরে তিনি জিজ্ঞাস 

করেন,কি হারান, শুনলাম তুমি নাকি কাশীবাসী হয়েছে? গাঁজা খেতে শিখেছ 

কি?” হাঁরানবাঁবু উত্তর দেন, “কাশীবাসী হওয়ার সঙ্গে গাঁজী-খাঁওয়ার কি 
সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না1” বিষ্ভাসাগর বলেন, “এত সহজ ও সোজ। সম্পর্কটা 

বুঝতে পারলে না? জান তো, লোকের বিশ্বাস কাশীতে বাঁর মৃত্যু হয় তিনি 
সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন পাড় গাঁজাখোর। কাশিতে মৃত্যুর পর ঘখন 
শিব হবে তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে? তাই বলছিলাম, মৃত্যুর 
আগেই যদি একটু প্র্যাকটিস করে রাখতে, তা৷ হলে শিব হওয়াঁর স্থৃবিধে হত ।৮ 

পিতাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই কথাবার্তা শাস্ত্রী মহাঁশয় উল্লেখ করেছেন । 
প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতিও যে বিদ্যাসাগরের আদৌ কোন আস্থা ছিল না, তা৷ 
তার এই মনোভাব থেকেই বোঝ যায়। মনে হয়, কোন ধর্মেরই লোকাচরণে 
তার বিশ্বাস ছিল ন1। ধর্ম ষিনি সংস্থাপন করেন, এবং যাঁরা আচরণ করেন, 

তাদের,মধ্যে পার্থক্য অনেক। ক্রমে সংস্থাপিত ধর্মের সঙ্গে আচরিত ধর্মের 
ছুস্তর ব্যবধান রচিত হয়'। ধর্ম ধীরে ধীরে অধর্মের ও ব্যভিচারের আশ্রয় হয়ে 
ওঠে । খ্নিজের জীবনে বিদ্যাসাগর অতি অল্পকালের মধ্যে ত্রাঙ্ষধর্মেরই এই 
শোচনীয় পরিণতি দেখেছিলেন। রামমোহনের ব্রা্গধর্ম কেশবচন্দ্র সেনের 

আমলে ও তীর পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের পুনরত্যুখানের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে 
মিশে যাঁয়। অবতারবাঁদ ভক্তিবাঁদ ও হিন্দুত্বের নানারকম উপসর্গ ব্রাহ্মধর্মীঙ্- 

রাগীদের মধো এমন উৎকটরূপে দেখ দেয় ষে গৌড়! হিন্দুরাও তাঁতে রীতিমত 
বিস্মিত হয়েছিলেন | . বিদ্াসাগর তার দুরদৃষ্টি দিয়ে সব ধর্মের এই পরিণতি 
দেখে সে-পথে অগ্রসর হননি । তাই বলে কোন ধর্মবিশ্বাসকেই তিনি কটাক্ষ 
করতেন না। মানুষের আন্তরিক বিশ্বাসকে -তিনি সবসময় শ্রদ্ধা করতেন। 

শিবনাথ শাস্ত্র ব্রাহ্ষধর্মে দীক্ষাগ্রহণে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন, তাঁর পিতা- 
মাতার কথ। ভেবে । দীক্ষা নেবার পর তাকে স্ত্রী-পুত্রসহ পিতৃণৃহ ছেড়ে চলে 
(ঘেতে টা |) কলকাতায় এসে শাস্ী মহাশয় আলাদ। বাসা করেছিলেন । 
তখন দারুণ আধিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল । সেই সময় 
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' বিষ্যাসাগরই ছিলেন তার পিতৃস্থানীয় অভিভাবক । কেবল আঁধিক সাহাঁষ্য 
করে নয়, নানারকম উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে বিদ্যাসাগর তখন শিবনাঁথকে 

মানসিক বল ও স্থের্য দান করেছিলেন ।" | 
কেশবচন্দ্র সেনকেও বিদ্যাসাগর বিশেষ গ্রীতির চোখে দেখতেন। 

কেশবের বিধবাবিবাঁহ নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ 
হয়েছিলেন। ধর্ম ও অন্যান্ত বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মতবিরোধ 
থাঁক। সত্বেও, তিনি কখনও কাঁজকর্মের ব্যাপারে তাঁকে স্থপরামর্শ দিতে 

কুষ্ঠিত হতেন না। কেশবও তাঁর কাছে পরামর্শ নেবার জন্য প্রায়ই 
আসতেন, মতবিরোৌধের কথা তার একবারও মনে পড়ত না। তিনি 

জাঁনতেন, বি্ভানাগর কারও ধর্মবিশ্বাস অথবা বিশ্বাসপ্রস্থত মতামত সম্বন্ধে 

কখনও কোন বিরূপ মন্তব্য করেন না। বরং নিজের বিশ্বাস থেকে কেউ 

কোন কাজ করছে দেখলে তিনি নিজে আনন্দিত হতেন এবং ত্বাকেও 

উৎসাহ দ্িতেন। ফেঁশবের জীবনের বহু উত্থানপতনের মধ্যেও তাই তার 

সঙ্গে কেশবের গ্রীতির সম্পর্ক কখনও প্লান হয়নি । 

বিদেশী পাঁত্রিদের প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা কোনদিনই বিশেষ ছিল না। 
এদেশী লোক ধাঁর। ধর্মাস্তরিত হয়ে পান্দি হতেন, তাদের সম্বন্ধে অর্নেক সময় 
তিনি এ্রকাশ্তেই রূঢ় মন্তব্য করতেন। একবার তিনি শিবনাথ শীস্্রী ও 
তাঁর সমবয়স্ক কয়েকজন ছেলের সঙ্গে এক বন্ধুর বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে 
খেতে গল্প করছিলেন। এটা তার স্বভাব ছিল। অল্পবয়স্ক ছেলেদের পেলেই 
তিনি তাঁদের জড়ো৷ করে নিয়ে একজায়গায় বসে মজাদার গল্পের আসর 

জমাতেন। অন্তরে ধিনি শিশু ছিলেন, শিশুদের সান্নিধ্যে তার কাঠিন্ের 
ছন্সবেশ খুলে ফেত। ছেলেদের সঙ্গে বসে গল্প করছেন, এমন সময় রাস্তা 
দিয়ে একজন বাঙালী পান্রি যাচ্ছিলেন। বারান্দায় একসজে কয়েকজন 
লোক বসে রয়েছে দেখে কাঁলা-পাক্রি ধর্মপ্রচারের প্রেরণীয় উৎসাহিত হয়ে 
ওঠেন। দলের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন একমাত্র বৃদ্ধ। তাঁকে একরকম 

উপেক্ষা করেই কাঁলা-পা্রি হাতপা। নেড়ে গ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যের কথা, বর্ণন। 

করতে আবরস্ত করেন। বিদ্যাসাগর তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি 
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কি চান বলুন ? পান্রি বললেন, “আপনাদের 59159007) ( মুক্তি ) চাই ।, 

বিষ্ভাসাগর করজোড়ে বলেন, “রক্ষা করুন, এর! নিতীস্তই বালক, সারাটা 

জীবন এদের পড়ে রয়েছে, এখনই এদের 9৪8159601এর কথা শোনাবেন না। 

আমি বুড়ো হয়েছি, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাকে শোনান, 
কাজ হুবে।' বাঙালী পাত্রিসাহেব এই বিচিত্র বুড়োটিকে বিদ্যাসাগর 
বলে চিনতে পারেননি । বৃদ্ধের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি চলে 

ষান।৮ 

কিন্ত বিদেশী হোক, এদেশী হোক, পাঁত্রি মাত্রেই যে তীর বিরাগভাজন 

ছিলেন তা নয়। রেভারেগড কৃষ্ণমোহন বন্দযোপাধ্যায়কে তিনি ষথে 

শ্রদ্ধা করৃতেন। আমেরিকার ইউনিটেরিয়ান শ্রীষ্টীন-সমাজের মুখপাত্র পার্রি 
ডল সাহেবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল, এবং তিনি তাঁকে শ্রদ্ধাও 
করতেন । এদেশে এসে ডল সাহেব 05০0] 45 ১০০০1 নামে 

কলকাতার ধর্মতলা স্ীটে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য 

ছিল, ইংরেজীর সঙ্গে এদেশী লোককে শিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম ইত্যাদি 
শিক্ষা 'দেওয়া। দীনদরিদ্রের সেবা করাও তাঁর জীবনের একটি বড় কাজ 

ছিল। দরিল্রদের জন্য তিনি একটি ব্বতন্ত্র বি্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
ডল সাহেব ছিলেন স্থার্থত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ কর্মী । ধর্মকে তিনি কর্মের ভিতর 
দিয়ে জীবনে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন । তিনি যে বিদ্যাসাগরের, বিশেষ 

শ্রদ্ধার পাত্র হবেন, তাতে আশ্র্ধ হবার কিছু নেই। বিহারীলাল লিখেছেন :৯ 
“তিনি (ভল সাঁছেব ) সদানন্দ, সরল, সাঁহমী ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। এই 

সব গুণ চিরকাল বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক । ডল সাহেবের মুখে প্রায় 
বিষ্ভাসাগরের গুণব্যাখ্যা শুনিতাম। এক সময় তাহার বিষ্যালয়ের ছাত্র 
ছিলাম। স্কুলের শিক্ষক বা অন্ত কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হইলে, ডল 
সাহেব তৎদন্বন্ধে বিস্ভাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। এতত্তিন্ 
শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লহয়! 
থাকিতে পারিতেন না। ছুইজনেই দাতা ও দয়ালু। গ্রহ-উপগ্রহের পরম্পর 
অবিচ্ছিন্ন আঁকর্ষণের ন্যায় ছুই দাতা ও দয়ালু হৃদয়ে আকর্ষণ-সংঘটন 
ছুইয়াছিল।” ডল সাছেব বিদেশী পানি হওয়া সত্বেও বিস্তাসাগন্ধ কেন 
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কে কেন ডা জলের ছা বিহালাল হাব যা কে 

বলেছেন । 

বিদ্যাসাগরের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা পরিফার করার জন্য এখানে আর-একটি 
কাহিনীর উল্লেখ করব। কাহিনীটি শল্ুচন্দ্রের “বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' 
থেকে সংগৃহীত । বিষ্তাসাগরের অনুজ শঙ্গুচন্্র লিখেছেন :১* “এক দিবস 
দাদ। সথখালীন হইয়া কথাবার্তী কহিতেছেন, এমন সময়ে ছুইজন ধর্মপ্রচারুক 

ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বিষ্ভাসাগর মহাশয়! ধর্ম লইয়! বঙ্গদেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়াছে, যাহার 
যা ইচ্ছ। সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকন। নাই $ আপনি 
ভিন্ন এ বিষয়ের মিমাংস। হইবার সম্ভাবনা নাই । এই কথায় দাদ বলিলেন, 

ধশ্ম যে কি, তাহা মন্ুয্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইছা 

জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।” ইহা শুনিয়। তাহারা আরও পীড়াপীড়ি 
করিলে তিনি বলিলেন, “আমি পরের জন্য বেত ০৪৪ পারিব না। এই 

বলিয়। গল্প আরম্ভ করিলেন ।” টী 

বিচ্ভাসাগরের উত্তরটি লক্ষ্য করার মতন। ধর্ম কি, তাঁর উত্তরে তিনি 
বলেছিলেন, মা্ীষের বর্তমান অবস্থায় “ধর্ম কি' তা জানার উপর্য়ি নেই, 
এবং স্বানার প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন নেই, কথাটির বেশ ওজন 
আছে। বেশী পীড়াগীড়ি করতে তিনি বলেছিলেন, পরের জন্য বেত খেতে 
পারব না। বেত খাওয়ার গল্পটি অতি উপভোগ্য । বিষ্যাসাগরের নিজের 

গল্পটি হল এই : 

একদিন যমরাঁজ তাঁর কাছারীতে বসে আছেন, এমন সময় প্রহরীর 

এক ব্যক্তিকে তার সামনে ধরে আনল | যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 

“আপনি অমুকের উপাসনা না করে কি জন্য অন্যের উপাঁসন। করেছিলেন ।” 
উপাঁদক বললেন, “হুজুর, আমার কোন দোষ নেই। অমুক ধর্মপ্রচারক 
আমাকে যা উপদেশ দিয়েছেন, আমি তাই 'করেছি। এই কথায় ঘমরাজ 
তাকে পাচ-ঘ! বেতের আদেশ দিয়ে এক গাছতলায় বেঁধে রাখতে বললেন । 
তারপর আরও তিন-চারজন উপাসককে তাঁর সামনে আনা হল, এবং তিনি 
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তাদের একই দণ্ডের আদেশ দিলেন । এর পর একজন ধর্মপ্রচারককে 

আনা হল। তিনি বললেন, "আমি বিদ্যাসাগরের উপদেশ শুনে অমুকের 
উপাসনা করেছি, এবং আমার অন্নগামীদেরও তাই করতে বলেছি।” 
ঘমরাঁজ তাঁকে তার হিসেবে পাঁচ-ঘা, এবং তাঁর উপাসকদ্দের প্রত্যেকের 

দরুন পীঁচ-পীঁচ-ঘা করে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন। আরও ছু-তিনজন 
প্রচারকের ভাঁক পড়ল, তাদেরও তাই দণ্ড হল। অবশেষে ভাঁক পড়ল 

পালের গুরু বি্ভাপাগরের। নিজের পাঁচ-ঘা, প্রত্যেক প্রচারকের .দরুন 

পাঁচ-ঘা করে, এবং প্রত্যেক উপাঁসকের দরুন পাঁচ-ঘ! করে বেতের হুকুম 

হল বিদ্যাসাগরের উপর । কয়েকশত বেতের ঘ1 খাওয়ার পর শরীরে আর 

তিলার্ধ স্থান রইল না। অবশিষ্ট বেত প্রতিদিন গিয়ে খেয়ে আসতে হত। 

এই কথ বলার পর বিদ্যাসাগর বললেন, “পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ 

ধর্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক করে আসছে, অনস্তকাল তাই করবে, কোনদিন 
তার মীমাংসা হবে না । অতএব ধর্মবিষয় নিয়ে মাথাণ্ঘামিয়ে আমি অনর্থক 

বেত খেতে পারব না ।” 

গল্পটি বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বললেও, তার অস্তমিহিত মর্ম তিনি 

নিজেই উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন । ধর্ম সম্বন্ধে এইটাই মনে হয় তার 

চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল। এই বক্তব্য থেকে পরিফার বোঝা ষাঁয়, কেন তিনি 
জীবনে ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি, এবং কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি 
কেন তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল না। সকল ধর্জকেই তিনি সমান চক্ষে 

দেখতেন, এবং তাকে প্রচারের বস্ত মনে না করে, অস্তরের উপলব্ধির বিষয় 

বলে মনে করতেন। ধর্মসংক্কারের, এবং নতুন কোন ধর্মপ্রচারের চেষ্টা 
কেন তিনি করেননি, এবং কেন তিনি এবিষয়ে সারাজীবন নীরব থাঁকাই 
বাছনীয় মনে করেছিলেন, চিডাএনটিরনি নানা িসিনির 

(কৰি মাইকেল বদন দত্তের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশা বিস্তাসাগরের 

সম্পর্কের কথা ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। তার কারণ, এই সমাজের 

লাক্ষতি-টানাটানি ও কলহ-সংশয়ের সন্থীর্ণতাঁর মধ্যেও মাঁছষের সঙ্গে 

মাছষের সম্পর্ক ঘে কতখানি মানবিক, উদ্দার ও স্বার্থগন্গশুন্ত হতে পারে, 
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বিদ্যাসাগর-মাইকেলের সম্পর্ক তাঁর একটি দৃষ্টান্ত । এই সম্পর্কের মধ্যে 
বিচ্ভাপাগরচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও হ্বন্দরভাঁবে ফুটে উঠেছে। 
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১৮৬০, মে মাসে। ১ জুলাই মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন : *:৩ 
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12£120 002 2100001 010 1706 ভা10109 ঠা 100576৭0096 ০৪1 1725 

10206 10112) 70010781917. 100659 10210, 005 0621: 7২91, 110012 10021 

52100. 006 1022816 01 ৪. 0:000, 5112186, 1012915 1022 06 9036 1১২ 

তিলোত্তমার সমালোচনার জন্য মাইকেল ষে বিদ্যাসাগরের উপর খুব গ্রীত 
ছিলেন না, তা এ চিঠির ভাষা থেকেই বোঝা ষাঁয়। দুজনের ব্যক্তিগত 
সম্পর্কের সুচন! হয় তিক্ততার ভিতর দ্িয়ে। এই সম্পর্কই পরে মানবিকতার 

মাধূর্ধে 'ঈতিহাঁসিক' হয়ে উঠে। উদ্যৌগপর্বের তিক্ততা আবার শেষ পর্বেও 
দেখা দেয়, কিন্তু তার জন্য ভিতরের মাধুটুকু ্ লান হয়ে যায়নি । বাইরের 
তিক্ততার চেয়ে উভয়ের অস্তরের মাধুর্য ও মহত্ব অনেক বড় সত্যের মদ 
পেয়েছে । 
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কয়েকদিন পরেই মাইকেল রাঁজনারায়ণকে লেখেন : “০৪ আঃ]1 26 
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মধুন্দনের অভিমান দূর হয়ে গেল, এবং তিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক 
বিদ্যাসাগরের প্রন্তরমৃত্তি নির্মাণের জন্য তার বেতনের অর্ধেক টাঁক। দাঁন 
করার প্রস্তাব করলেন। অল্পদিনের মধ্যে মাইকেলের কাব্যপ্রতিভার 
স্বকীয়তাঁও বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত মনের সামনে উজ্জল হয়ে ফুটে উঠল। 
জীবনের সমস্ত ছুর্যোগের ভিতর দিয়ে এই প্রতিভাকে রক্ষা করাঁর জন্য 
বিষ্যান্তরাগর তার সুমহান মানবীয় যৃত্তিতে মাইকেলের পাঁশে এসে দাড়ালেন। 

১ মাইকেলের প্রতিভা বিষ্াসাগরের বলিষ্ঠ ও বেহিসেবী মানবিকতার আশ্রয়ে 
পুষ্টিলাতৈর স্থযোগ পেল। ছুবছরের মধ্যেই মাইকেল ও বিগ্ভাসাগরের বন্ধুত্ব 
নিবিড় হয়ে উঠল। ১৮৬২, ১৭ জানুয়ারি, 'বীরাঙনা” কাব্য প্রকাশিত হবার 
পর মাইকেল রাজনারায়ণকে লেখেন * «11725 60158650. 01০ ৮৮0 
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করতেন।. এই লময় আর-একখানি চিঠিতে রাজনারায়ণকে তিনি লেখেন : 

*  চিঠিপত্রের 1415 লেখক-কৃত 
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পরিকল্পনার সবচেয়ে সক্রিয় সমর্থক ছিলেন বিষ্ভাসাগর | 

১৮৬২, ৯ জুন মধুস্ুদন ইয়োরোপ যাত্রা করেন, জুলাই মাসের শেষে ইংলগ্ডে 

পৌছন। তীর স্ত্রী হেনরিয়েটা পুত্রকন্তাসহ ১৮৬৩, মে মাসে ইংলগ্ডে চলে 
যাঁন। যাবার আগে তিনি তাঁর সম্পত্তি ইত্যাদির বিনিময়ে ষে টাকা পয়স। 

পাওয়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছুদিন পরে তা আর পাননি । তার ফলে 

স্্ীপুত্রকন্তাসহ তিনি বিদেশে ভীষণ আধিক সঙ্কটে পড়েন। এই সঙ্কটের সময় 

স্বভাবতঃই তাঁর বিষ্ভাাগরের কথা মনে পড়ে । ১৮৬৩ সালের ধ্াঝামাঝি 

তিনি লগুন থেকে প্যারিস চলে যাঁন, এবং পরে ভার্সাইয়ে অবস্থান করেন। 

ভার্সাই থেকে ১৮৬৪,,২ জুন তিনি বিদ্াসাগরকে প্রথম চিঠিতে লেখেন :১৬ 

[ 5০0. 1080 ১9০13 ৪1 010195 00912, 1 51500100281 0015 

120৮০]: ৬110) ৪. চ7০11-ড70100 290109£5 101 10617951175 11027 

€0 5090 5০9 10128, 930৮ 5০০ 070৬ ০1] 0090 আ০ ০55৮ 15 & 

৪, 1092. 11) 0০ 1১001 0: 001: 0150555 10101255 7০ 1:2£81:. 01080 

1821) 25 02 60656 2130 9100216560৫ 00: ড7211-191)61:5 210 

10121)05.,,,., 

০০ 2:০2 00০ 01215 12170 700 ০91 125002 127০ 0০012 03০ 

7210] 909516100. 10 10100 1 1792 10261) 10109£106 2150 1 

১19 500. 10080 50 00 আ০0]1 1 080 £100 90285 2010107 €ও 

6106 ০0171017801) 01901 261162/5 0100. 15217161995 ০ 1961. 

* জুম তারিখে দ্বিতীয় পত্রে মাইকেল লেখেন :১* 
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[টস 5০০ বোঝা যায়, মাইকেলের তথাকথিত বন্ধুবান্ধবর। তাঁর বিদেশ- 

জীবন সম্বন্ধে কলকাতায় পরম উৎসাহে নানারকম কুৎসা রটাতে আরম্ত 

করেছিলেন । মধ্যবিত্ত বাঙালীর, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিতের, জীবনের 
অন্যতম শ্রত হল পরচর্চা ও পরনিন্দা। বিশেষ করে বাঙালী সাহিত্যজীবীদের 
মধ্যে এই কুৎ্সা-প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী প্রবল। মাঁইকেল-বিগ্ভাসাগরষুগের 
একশ বছর পরেও এই প্রবৃত্বির প্রাবল্য কমেনি। ,বেদনার সঙ্গে একথা 

মাইকেল বিদ্ভাসাগরকে লিখেছিলেন, “কুৎসাঁবাদীদের অপপ্রচারে বিশ্বাস 
করবেন না, আমার উপর আস্থা রাখবেন।” বিষ্াপাগর সেই আস্থাই তার 
উপর রেখেছিলেন, কারণ বিগ্ভাসাগর বাঁঙালী হলেও তাঁর চরিত্রের এই 
“অবাওল্টাত্বের জন্য তিনি অক্ষয় মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়েছিলেন । 
১৮৬৪, ১৮ জুন মাইকেল তৃতীয় চিঠিতে বিষ্ভাঁসীগরকে লেখেন :১৮ 
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মধুস্ুদনের পত্র পাওয়া! মাত্রই বিষ্াসাগর মাইকেলকে ১৫০০২ টাকা পাঠিয়ে 

দেন। টাক! পেয়ে মাইকেল ১৮৬৪, ২ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে বিষ্যান্াগরকে 
লেখেন : “গত রবিবার ২৮ জুলাই আমি আমার পড়াঁর ঘরে বসে আছি, 
এমন সময় আমার স্ত্রী কাদ-কাদ হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, “ছেলেমেয়ের! 
মেলায় যেতে চায়, কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক আছে। 
ওদেশের লোকেরা আমাদের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন কেন? 
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কিস্তু, মাইকেলকে বিষ্ভাসাগর শেষ পর্ধস্ত বাচাতে পারেননি, বাঁচাবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন মাত্র । ১৮৬৪১ ১৮ ডিসেম্বর মাইকেল বিগ্ভাসাগরকে 

লেখেন :১৯ ভি ++ 

€%01]1 10710 1566217 710) 2 019:06 101 2490 দা21805,,,0 10650 

5০81০615011 5০০ 1১07 515০61:515% [ 00201 5০৩, ৩ 9০0 

1০006110859 08119601006 10 11602 ; 25 0105 ৮0৫10 58৮ 2) ০0: 

10)00)21-001)8৩6, আঁমি বিলক্ষণ বুঝিতে পাঁরিতেছি ষে এ হতভাগার 

বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া, আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন ! 

কিস্তকি করি? আমার এমন আর একটা বন্ধু নাই যে তাহার শরণ 
লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্্যর মতন মহাব্যুহ 
তেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই ষে 
আপনাকে সাহাধ্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে ন্ববলে শত্রদলকে 
সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হুইবেক ) এবং বাহিরে আসিয়া এ 



বিদ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৮৪ 

শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্বদ। 
স্মবণপথে থাকে! . 

এই চিঠির শেষে তিনি লেখেন, “4185 1 0015 52170110778 ০0৫ 1001865 5 

01715 2130. 01:2195 0055 15015 138177 (1282 £০০. এ কথাটিও যেন 

স্মরণপথে থাকে.।” টাঁকার প্রয়োজন ও অভাব তাঁর ষে সহজে মিটছিল না, 
তা মাইকেলের এই উক্তি থেকে বোঝা যাঁয়। বিষ্ভাসাগরের অর্থসাহাঁষ্য তাঁর 
কাছে বারিবিন্বুর মতন মনে হচ্ছিল। তবু বিদ্যাসাগর সহজে হাল ছাড়েননি । 
তিনি জানতেন, হাঁল ছেড়ে দিলে মাইকেলের জীবনতরী নোঙরহীন হয়ে 
বানচাল হয়ে যাবে। কারণ এই চিঠিতেই আবার মাইকেল শিশুর মতন 
সরলচিত্তে লিখেছিলেন :...৮ 20105 106 072 £626556 715850815 €০ 

1095০ 16 10 20 00৬61: 00 900৬7 170৬7 122.0% 1 2:02 6০ 01902 10 

10100106, 1005 19109059065 112 1109, 006 11005155650: 00959 10050 0691 

60 1202 11) 01019 70110, 1785, 105 116 105217 বন 1721705.." যে 

হাতের উপর মাইকেল তার জীবনতরীর হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তাঁর চেয়ে 
দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য হাত বাংলাদেশে আর যে ছিল না, তা তিনি বিলক্ষণ 
"জানতেন । 

বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে জানিস অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ 

থেকে ৩০০০২ এবং শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের কাছ থেকে ৫০০*২ টাকা 

কর্জ করে মধুন্দনকে পাঠান । পরে ১৮৬৫, ১৮ মে তাকে এজে্ট নিযুক্ত 
করে মধুস্থদ্ন যখন ওকালতনাম। পাঠান, তখন বি্ভালাগর মধুস্থদরনের বিষয়- 
সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অন্ুকুলচন্দ্রের কাছ থেকে আরও ১২০০০ টাঁকা নিয়ে 
তাকে পাঠিয়ে দেন। ১৮৬৬, ১৭ নবেম্বর মধুন্দন গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন । 

দেশে ফিরে এসে মধুক্থদন ব্যারিস্টারি করতে আরম্ভ করেন। স্পেন্দেস 
হোটেলে তিনি তিনখানি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। পাঁনতভোজনে ও বন্ধু 

বান্ধবদের আপ্যায়নে প্রচুর অর্থ তিনি ব্যয় করতেন। স্ত্রীপুত্রদেরও টাকা 
_ পান্ঠীতে হত মাসে মাসে ইয়োরোপে । দেনার কথা তার মনে থাকলেও, দেনা 



চ বিতর | .. | ৩৮৫ 

পরিশোধ করার আর কোন উপাঁয় রইল না। উপরস্ত কলকাতায় ফিরে 
ক্রমে তিনি আরও বেশী দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন । খরচের 

মাত্রাও তার বাড়তে লাগল। বিগ্ভাসাগরকে আবার তিনি চিঠি লিখে তাঁর 
অভাবের কথ। জানালেন :২? 

[6 00. 1920 0261 2 ৮0৫18529101: 00122172010 12021) 11102 12805 ০0 
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এই সময় উত্তমর্ণদের তাঁগিদে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন । 
্রীশচন্ত্র ও অন্থৃকুলচন্ত্র উভয়েই তীদের টাঁকা পরিশোধ করে দেবাঁর জন্ত 
তাগিদ দ্িচ্ছিলেন। মধুস্থদনের বেহিসেবী বিলাসিতায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় 
বিদ্যাসাগর খানিকট। বিরক্তও হয়েছিলেন । মধুস্দনকে একখানি পত্রে তিনি 

লেখেন : 

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি ঘাহা৷ বলি, কোনক্রমে তাহার 
অন্যথা ভাঁব ঘটে না, সুতরাং তাহাঁর। অসন্দিপ্ধচিত্তে আমার বাক্যে 

নির্ভর করিয়া কার্ধ্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন 

হওয়। ষে প্রীর্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলঘে সেই 

দি বঞ্চিত ০৮ তাহার দিলি ৪০ | 2 
২৫. 
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ধৎকালে আমি অহকুলবারুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব 3 ততপরে পুনরায় 
যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাঁকালে টাক! না 
পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি ব। অসুবিধা হয়, এই আঁশঙ্কীয় অন্য কোন 

উপায় না দেখিয়! শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাঁগজ ধাঁর করিয়। টাকা 

পাঠাইয়! দিই | তীহাঁর ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার 
ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভষ্ট হইয়াঁছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও 

অন্কুলবাঁবু সত্বর টাঁকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, 
তাহার কোন সংশয় নাই। 

এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভীবন। সর্বক্ষণ 

আমীর অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল 

হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয়- 
বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ব ও মনোযোগ রুরিয়| ত্বরায় আমায় 

পরিজ্রাণ করেন ।..'এই সমস্ত আলোচন! করিয়া যাহ! বিহিত বোধ হয় 

করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া 

কাধ্য শেষ করিয়৷ লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে 

প্রত্যাশ। করিবেন না। 

পত্রথানির ছত্রে ছত্রে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে পর্যস্ত, বিষ্যাঁসাঁগরের ধৈর্য ও 
আত্মসংম স্থপরিষ্ফুট । মধুসুদনকে আঁঘাঁত দিয়ে একটি কথাও তিনি 
বলেননি । এমনকি, তার প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও ক্টঢতার কোন চিহ্ন নেই। 
তবু এই পত্র পেয়ে মধুন্্দন দুঃখিত হয়েছিলেন । তার পক্ষে ছুঃখিত হওয়াই 
স্বাভাবিক । চিঠি পেয়ে তিনি বিষ্ভাসাগরকে লেখেন :২১ *গ০এ 1662 
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এই সময় ছোট আদালতের জজ ফেগ্যান সাহেব কাঁজ ছেড়ে যাবেন শুনে 
মধুক্ছদন বিষ্তানাগরকে এ পদের জন্য ছোটলাটকে অঙ্থরোধ করতে পত্র 
লেখেন । এই পত্রে তিনি বলেন, “আমি জানি আপনি ব্রাহ্মণ হলেও, দুর্বাসার 
বংশধর নন। অতএব আমি যত অন্তায়ই করি না কেন, আপনার হৃদয়ের 

স্পর্শলাভে আমি বঞ্চিত হব না 58776 2115০ 0386 205 8০115 ০: 

10176 ০9010. 000) 25729 0586 72010161১52 2010... গজজসাহেব বিদায় 

নেননি, মধুস্থদনের চাকরিও হয়নি । পীড়িত বিদ্যাঁসাগরকে দেখতে যাওয়া 
মধুস্দনের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ তিনিও তখন অসুস্থ ছিলেন। এই সময় 

তিনি বি্যাপাগরকে একটি কবিতা লিখে পাঠান : 

শুনেছি লোকের মুখে গীড়িত আপনি 

হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে 
বিষ্ধঠুর সাঁগর তুমি, তব সম মণি 
মলিনতা৷ কেন কহ ঢাঁকে তাঁর করে? 

বিধির কি বিধি সুরি, বুঝিতে ন। পারি, 

হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ? 

করমনাশার আোত অপবিত্র বারি 

ঢালি জাহৃবীর গুণ কি হেতু নিবারে? 
'বঙের স্থচুড়ামণি করে হে তোমারে 
শ্থজিল! বিধাতা, তোম। জানে বঙ্গজনে ; 

কোন পীড়ারূপ অরি বাঁণাঁঘাতে পারে 
বিধিতে, হে বঙ্গরত্ব ! এহেন রতনে? 
যে গীড় ধনুক ধরি হেন বাণ হানে 
(বাক্ষসের দপ ধরি ), বুঝিতে কি পার 

বিদীর্ণ বজের হিয়! সে নিষ্ুর বাণে? 
কবিপুত্র সহ মাতা বারদ্বার। 

রা পত্রের শেষে মধুস্ন লিখেছিলেন : [05 19 0 নার 17210 
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বিদ্ভাসাঁগর ও বাঙালী সমাজ ৩৮৮ 
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| ১৮৬৮ ১৮ মার্চ বিস্াসাগর মধুস্দনকে একখানি চিঠিতে লেখেন : “ণ্ ৪10 

1621]5 ভাতে ৪015 60 10007 0086 500. 212 85811 10 02001012015 

::৫1680০8155.৮২২ চিঠিতে এই লাইনটি অবশ্ত কাঁটা ছিল। মনের বিরক্তি 
প্রকাঁশ করেও তিনি, বোধ হয়, মধুক্দন ব্যথিত হবেন মনে করে এ লাইনটি 
লিখেও কেটে দিয়েছিলেন । শ্রীশচন্দ্র ও অন্গকৃলচন্দ্রের সমস্ত খণ, বিষয়- 
সম্পত্তি বিক্রি করে, শেষ পর্যস্ত মধুস্্দন পরিশোধ করেছিলেন, এবং 
বিদ্যাসাগরও দায়মুক্ত হয়েছিলেন । বিদ্ভাসাগরকে একখানি -চিঠিতে মধুস্দন 
একবাঁর লিখেছিলেন, “5৬০1 [0 0156 21561001655 ৫206 1806 52 

8096] ৪] ৪, 90 12110 1” -_-"আমাঁর পরম শত্ররাও আমাকে 

কোনদিন মন্দ লোক বলতে পারবে ন11” কথাটা ঠিক। মধুস্থদ্ন অমিতব্যয়ী 
ছিলেন, বিলাসী ছিলেন, হয়ত কিছুটা উচ্ছংঙ্ঘল ও বেহিসেবীও ছিলেন। 
একবার একখানি চিঠিতে তিনি বিগ্ভাসাগরকে লিখেছিলেন : 42 ৪1০ 
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লোক অনেক আছে, প্ররতি যাঁদের বিল-সরকারের অস্তঃকরণ দিয়ে স্যটি 
করেছেন। তার! তাদের স্ত্রীপুত্রকন্তাঁদের, সম্ভব হলে, উলঙ্গও রাখতে পারে, 
টাক1 বাঁচাবার জন্ত। এই ধরনের লোকজন আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু 
রটনা করতে পারে। কিন্তু জেনে রাখুন, আমার সম্বন্ধে যা জনরব শোনেন 

আমি তা নই।” 
জনরবই মধুক্থদনকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছিল। আঁসল কথা হল, 

একটা স্বদ্ধকাটা অর্ধপত্য লমাজে প্রেতনৃত্য করে বেড়িয়েছিল, এবং মধুক্থদনকে 
লোক্রচক্ষে হেয় ও অপমানিত করতে চেয়েছিল। মধুন্দনের কোমল্ কবিচিত, 
এই স্বস্ককাটা জনরবের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।. দশচক্রে 



চ রি ৃ | ৩৮৯ 

'তগবানও যদি ভূত হন, তা হলে মান্য মধুস্থদন ষে “বামুগুলে' ও “চরিত্রহীন, 
বলে কথিত হবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জনরবকেও হয়ত 

তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দু'চারজন মাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুও 
যখন সেই জনরবের আবর্তে পড়ে তাকে ভূল বুঝতে আরম্ভ করলেন, 

তখনই তার জীবনের করুণতম ট্র্যাজিডির শেষপর্ব শুরু হল। সেই ট্র্যাজিডি 
সবচেয়ে মর্মান্তিক হল যখন বিদ্যানাগরও তাঁকে কিছুটা ভূল বুঝলেন । 
তবু মধুস্দনের প্রতি বিদ্যাসাগরের মানবিক মমতাঁবোঁধ ষে কত গভীর ছিল, 

তা শেষ মুহূর্ত পর্স্ত মধুন্ুদনের কাছে তীর বিরক্তি প্রকাশ না করার ইচ্ছা 
থেকে বোঝা যায় । | 

মধুস্থদনের কবিমানসচক্ষে বিদ্যাসাগরচরিত্রের অন্তনিহিত গুণগুলি 
আকাশের তারার মতন উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তীর সম্ত চিঠিপত্রের 
মধ্যে একটি-একটি করে তিনি সেই সব-গুণের কথা বলেছেন। সেগুলি এই : 
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চমৎকার মানুষ" “আমাদের মধ্যে প্রধান মান্ধষ'-__কারও স্তাবক নন"-ধার 
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বিরাট প্রতিভা ও পৌরুষের নিত্যসঙ্গী হল অফ্ুরস্ত কর্মশক্কি'_“সত্যকাঁর 
বন্ধু ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ" কেবল বিদ্যাসাগর নন, করুণাসাগরও"_-“লেকালের 
খধিদের মতন যিনি সত্যদর্শী, একালের ইংরেজদের মতন ধাঁর কর্মশক্তি, এবং 
বাংলাদেশের মায়েদের মতন ধাঁর অস্তঃকরণ'__প্রকৃতির একজন মহৎ সস্তান 

_-ক্র্বশ্রেষ্ঠ বাঙাঁলী”। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্বন্ধে এ-ছাঁড়া আর একটিও 
নতুন কথ। বলবার নেই। 

নবযুগের বাংলার আঁদিকবি মধুস্দন “আমাদের মধ্যে প্রধান মাঁচুষ* ও 

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী” পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্র ষেভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন, পরবর্তাকাঁলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাঁড়া আর কেউ তা করতে 
পেরেছেন বলে মনে হয় না। বিদ্যাসাগরের অেষ্ঠ অন্থুরাঁগীরাঁও তাঁর চরিত্র- 
বিশ্লেষণেআংশিক ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাদেশের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবিই কেবল 

বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মহত্ব উপলব্ধি করতে 
পারলেন, এটা আপাত-দৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হয়। কিন্তু চিস্তা করলে এতে 

বিন্বয়ের কিছু নেই। কবির দৃষ্টিপথেই মাষের সতার “সমগ্রতা” ফুলের মতন 
প্রন্ফুটিত হয়ে ওঠে । একজন সাধারণ মানুষের চরিত্র বুঝতে হলেই কিছুট। 

কল্পনাধক্তির প্রয়োজন হয় । কেবল বাস্তববুদ্ধির ঈাড়িপাল্লায় একট মানুষকে 

্পূর্ণরূপে মাঁপা যায় না। ধাঁরা অনন্সাধারণ, তাদের চরিত্রের গতীরে প্রবেশ 
করতে হলে কল্পনাকে বহুদুর পর্স্ত প্রসারিত করতে হয়। মধুস্্দন ও 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে তাই বিগ্যাসাগরচরিত্রের দিগন্ত পর্যস্ত উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল । দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঁঙাঁলীকবির সামনে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও 
অদ্বিতীয় মা্ছষ ষেন সম্পূর্ণ নিরাভরণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 



«১. সীমা ও স্ববিবোধ 

সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দেবার পর, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিষ্ভাঁসাগর 
তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাঁল “দীন দরিদ্র রোঁগীর সেবা! করিয়া, বল 

মার্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় নহে অভিষিক্ত করিয়া,,আ 

পুষ্পকোমল এবং বভ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাঁশল্য বহন করিয়া, আপন তি 
নির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহাঁন আদর্শ বাঁড়ীলিজাতির মনে ঞচিরাস্কিত 

করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ ইহলোক হইতে অপন্মত হইয়। 

গেলেন ।” | 

১৮৯১, ২৯ জুলাই পূর্ণ ৭ বছর বয়সে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। যথারীতি 

শোঁকসভাঁও হয় অনেক, এবং বিশ্যাসাগরের একটি প্রস্তরমৃত্তিও সংস্কৃত কলেজ- 
ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। | 

বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা এইভাবে 
 মেগালিখিক যুগের মতন পাথুরে স্বতির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে নিঃশেষ হয়ে 

ঘায়। তারপর বছরে-বছরে কোনরকমে ছু'একটি স্বতিসভা করে আমরা 

বিদ্যাসাগরের প্রতি আমাদের শ্রদধা-প্রদর্শনের দাটুকু সেরে নিই। নীচগীন- 
হল্পার, অথবা কোন উন্মত্বতার ও উৎকেন্দ্রিকতার সুযোগ নেই” বলে, 
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বিদ্যাসাগরের মতন আরও অনেক আঁদর্শপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার 
উৎসটি প্রায় শুকিয়ে গেছে। কারণ কি? বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের ও 
জাতীয় সংস্কৃতির ভাবালুতাঁর বৈশিষ্ট্যই তার কারণ। বাংলার লোৌকসংস্কৃতির 
আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছিলেন :১ 

খলার গ্রাম্য ছড়ায় হরগৌরী এবং বাঁধাকৃষের কথা ছাড়া সীতা- 
বাম ও রাম-বাঁবণের কথাও পাঁওয়। যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প । 

একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে বামায়ণ-কথাই 
সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংল। অপেক্ষা 

পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং 
রাধার কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানাবূপে বণিত হইয়াছে, _কিস্ত 

তাহার প্রসর সংকীর্ণ তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মন্ুযত্তের খাছ পাওয়া যায় না। 

আমাদের দেশে রাঁধারুষ্ণের কথায় সৌন্দর্ববৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় 
হৃদয়বৃত্ির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণ। হয় নাই। 
তাহাতে বীরত্ব, মহত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ 

নাই। রাঁম-সীতার দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং 

“ বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি দ্িপ্ধ কোমল । রামায়ণ- 
কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্ত অপরদিকে ভাবের অপরিসীম 
মাধূর্ধ একত্র সন্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তিঃ প্রভু- 
ভক্তি, প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি মঙ্ুষ্যের ষত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন 

আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে । তাহাতে সর্বপ্রকার 
হতৃত্িকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদ্দে সংযত করিবার কঠোর শাসন 
প্রচারিত। সর্বতৌভাবে মাঁহুষকে মাঁচ্ষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা 
আর কোনো দেশে কোনে। সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই 
রামীয়ণ-কথ। হরগৌরী ও বাধাকুষ্ণের কথার উপরে ষে মাথ! তুলিয়! 

_ উঠিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য । রামকে যাহার! 
যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের 

. পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা! ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর । 
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ষে-কারণে রাঁমায়ণকথা ও রামের আদর্শ বাংলাদেশে মাঁথা তুলতে 
পারেনি, কতকটা সেই কারণেই রামমোহন-বিষ্ভাসাগরের আদর্শ বাঁডালী- 

চিত্তে তেমন উৎসাহের সঞ্ধার করেনি। রবীন্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 

এটা। “আমাদের দেশের ছুর্ভাগ্য? | 

বিদ্ভাসাগরের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নিয়ে বিশেষ আলোচনা! 
করিনি, কারণ আমরা তার “সামাজিক জীবনচরিত রচনা করার চেষ্টা 
করেছি। 'পরিবার তাঁর সামাজিক জীবনের পরিবেশের উপর যতটুকু 
প্রভাব বিস্তার করেছে, ঠিক ততটুকুই আমরা তা আলোচনার অস্ততু্ত 
করেছি। ব্যক্তি” হিসেবেও বিগ্াসাগরকে আমরা বিচার করেছি "5০০21 
76190191105" বা সামাজিক ব্যক্তিরূপে | এই সামাজিক ব্যক্তি ও ধ্যক্তিত্বের 

স্বরূপ কি? 

সমাজবিজ্ঞানীর। 'বলেন : “70102 9090181 06150128115 08 16 157 

59100. 25 90170601175 /131010, 15 16217769. 2100. চ/13101) 15 2,081120 

০৮০] 00 8100৬০ 6০ ০০16 050741:/./২ ব্যক্তিত্ব সাধারণত তিনরকমের 

উপাদান দিয়ে গঠিত হয় : (১) ব্যক্তির জৈবিক বিশেষত্ব ; (২) ব্যক্তিগত- 
সামাজিক অভিজ্ঞতা; এবং (৩) সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও এঁতিহাগত অভিজ্ঞতা 

জৈবিক বিশেষত্ব হল জন্মগত দোঁষগুণ, যাঁর উপর মাঙ্গষের কোন হাঁত 

নেই। “খুব মারাত্মক না হলে, জন্মগত সামান্য দৌষক্রটি জীবনসংগ্রামে 
জয় কর৷ যায়। মানুষের জীবনে এমন অনেক আকস্মিক ঘটনা ঘটতে পাঁরে, 
যার আঘাতে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যাঁনধারণা সারা জীবনের মতন বদলে 

যেতে পারে। জীবনের এই ধরনের আকম্মিক অভিজ্ঞতাকে বিখ্যাত 
মনোবিজ্ঞানী কিন্বল ইয়ং (চ0009]1] ০০75) 1061501091-3090191 3৮ 

061161706" বলেছেন ।৩ যেমন বিদ্যাসাগর যদি হঠাৎ একদিন কোঁন বাল- 

বিধবার বৈধব্যযস্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বিধবাঁবিবাহ প্রবর্তনে উদ্যোগী. হতেন, 
তা হলে তার সমাঁজসংস্কারক-ব্যক্তিত্বের বিকাঁশে 2::507791-500191+ 

অভিজ্ঞতাঁই বেশী কার্ধকর হয়েছিল বলে প্রমাণিত হত। কিন্তু বাম্তবিকই 
বিষ্তাসাগরের সামাজিক চরিত্র এই ধরনের কোন হঠাৎ-অভিজ্ঞতাঁর আনাতে 
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গড়ে ওঠেনি । এঁতিহাগত অভিজ্ঞতা ও নবধুগের শিক্ষার্দীক্ষার মধ্য দিয়েই 

তাঁর সামাজিক সভা গড়ে উঠেছিল। জৈবিক ও ব্যক্তিগত-সামাজিক 
অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই মৌল-ব্যক্তিত্ব (০012 02150108115) গঠিত 

হয়। তার সঙ্গে শিক্ষাসংস্কতিগত, অভিজ্ঞতার সংযোজন ও মিশ্রণ হলে 

সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়। অতএব কোন সাঁমাজিক ব্যক্তির 
জীবন-খিঙ্লেষণে আমরা তাঁর মৌলসত্ার অনেক উপাদান বাদ দিতে পাঁরি। 
কেবল ছু'একট প্রধান বৈশিষ্ট্য আমাদের বিশ্লেষণে সাহাঁষ্য করতে পারে। 

এইদিক দিয়ে আঁমরা দেখেছি, বিষ্তানাগর ছিলেন 82657695156, 108302]- 

£0], 109.50011)6 €5০ ০0৫6 02501781105. তার মৌলপত্তাঁর এই প্রধাঁন 

গুণটি তার সমাজসত্াঁকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে । একথা মনে 
রাখা দরফার | . 

এরতিহাঁসিক ও সামাজিক পরিবর্তনকালে 'ব্যক্তির” গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার 
কথা সকলশ্রেণীর সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন, মাক্সবাদীবাঁও অস্বীকাঁর 
করেননি । সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন নানাকাঁরণে ঘটতে পাঁরে। 
কখন বাস্তব উপাদানের আঘাঁতে (অর্থনৈতিক ও টেকনিকাঁল ), কখনও 

বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদর্শসংঘাঁতে সমাজে পরিবর্তনের সুচনা হয়। 

বীস্তব উপাদান, না আদর্শগত উপাদান, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 

কোনটি বেশী শক্তিশালী তা! সবসময় সঠিক বল! যাঁয় না। বিজ্ঞানের 
খাতিরে অবস্ বাস্তব উপাঁদানকেই বেশী শক্তিশালী বলতে হয়, এবং বাস্তব- 
ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক ও টেকনোলজিকাল পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 

আদর্শেরও ধীরে-ধীরে পরিবর্তন হতে দেখ! যায়। কিন্তু আদর্শসংঘাঁতের 

ফলে উপরের সঙ্বীর্ণ সামাজিক স্তরে যে আলোড়নের স্যন্টি হয়, তা ষতই 
প্রবল হোক না কেন, তার বাস্তব ভিতি রচিত না হলে কোন স্থায়ী 
পরিণতির দিকে ত। এগিয়ে যায় না । বাংলার নবজাগরণ প্রধানত বাইরের 
আদর্শসংঘাতে শুরু হয়েছিল বলে, এবং বৈদেশিক শাঁসনাধীনে তার বাস্তব 
ভিত্তি অনেকটাই রচিত হয়নি বলে, তার মধ্যে এত উধান-পতন, এত ছন্ব 
ও এত স্ববিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিষ্তাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলনও 

এই খন্ব-বিরোধের আঁঘাত থেকে মুক্তি পায়নি। এমনকি, বিদ্যাসাগরের 
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নিজের সংস্কারচিন্তীর মধ্যেও সর্বক্ষেত্রে সঙ্গতি ছিল বলে মনে হয় না। সেকথা 

পরে আলোচনা করব । 

সামাজিক পরিবর্তনের সুচনা তখনই হয় যখন লিনবী ভাঁলমন্দ বিচারের 
মানদগুগুলি (০০151 10:79) বদলাতে থাকে । এই মাঁনদণ্ডের পরিবর্তন 

হলে সামাজিক স্থনীতিগুলিরও ০০1৪] ৪125) পরিবর্তন হতে থাঁকে। 

[)010095 ও 222065016 সামাজিক স্থনীতির সংজ্ঞ। নির্দেশ করেছেন এই- 

ভাবে : “১ ৪106 15) 2205 2000 101: 2 21210111091 ০0122776 

85095510915 0০ 00০ 00601215০৫6 90106 ৪09০1891 £:00 20. &, 

10002101106 10 165910 00 ১10 10 15 01: 10085 1১০ 21 001০০ ০0: 

৪০015."* সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা সন্বদ্ধে তার। প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান 

করে জেনেছেন যে, পূর্বের ( অতীতের ) সামাজিক নীতিবোধের উপর ব্যক্তির 
নতুন মনোভাবের প্রতিক্রিয়া, এবং পূর্বের ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর নতুন 
সামাজিক নীতিবোপ্ধের প্রতিক্রিয়া_এই ছুইয়ের সম্মিলিত ফলাঁফলেই 

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় :* 

18212 0810 02 01 99018] 90121706910 01021766 11) ৪0012) 

1221105 10101) 15 100 006. ০0100005010, 6:06০6 0৫ 706-82150108 

50018. ড811165 210 11701510081 266100029 2,506 00010 00200, 

110 0178136. 04 17015100191] 50135010715655 "10101 19 190% (5 

০0100170017. ০6০০6 0৫ 101:5-23050106 11001510091] 2:0000063 270 

৪০০19] 17125 20035 01010 00610. 

সামাজিক পরিবর্তনের ধারা ও স্বরূপ বিচাঁর করতে হলে, নতুন সামাজিক 

সথনীতি ও নতুন ব্যক্তিগত মনোভাবের সঙ্গে পুরাতন নীতি ও মনোভাবের 
সংঘর্ষের ফলে কি ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার স্থি হচ্ছে, এবং তার গতি 
কোন দিকে, তা বিচার করে দেখ প্রয়োজন । সামাজিক পরিবর্তনধারার 
বৈজানিক হুত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীর নাঁনারকমের তত্বকথার 
অবতারণা করেছেন। বিখ্যাত বিজানী সরোকিন (৮. 9০:০7) এই মক 
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তত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে ৭৪ 46846, 5022.05, 20 20510091 04 

1 17150011091 2:20. 80019] 017917£53” বলে কিছু নেই। তবে পরিবর্তন 

নিশ্চয়ই হয়, এবং তার একটা “০5০11081-2156)101081” আবর্তনছন্দ আছে, 

ঘা বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা প্রয়োজন ।৬ পরিবর্তনের এই '০5০11521, 
নীতি সন্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে যথেষ্ট । এ নীতি মেনে নিলে, 
সমাজের অগ্রগতি (আকাবীঁক। হলেও ) প্রায় অন্বীকারই করতে হয়। কিন্ত 
এই তর্কসাপেক্ষ বিষয় আপাতত আমাঁদের আলোচ্য নয় । 

সামাজিক পরিবর্তনও এতিহাঁসিক সত্য, একথা স্বীকার করে নিয়ে আমরা 

বলতে পারি যে, একযুগের সামাজিক সত্য অন্যযুগে সত্য নাও হতে পারে, 
এবং বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের ফলে সেই সামাজিক সতাকে রূপান্তরিত 

করার প্রয়োজন হতে পাঁরে। কেবল যুক্তি ৫:58503) ও বিচার-বুদ্ধির 

জোরে কোন সত্যকে “টিরস্তন বাস্তব সত্য' বলে আকড়ে ধরে থাকা যায়.না। 

কারণ মাছষের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিও স্বয়সভূ নয়, তাও “9:০০ ০৫ 
1500” | প্রেখানভ বলেছেন যে, 077০2 08৮ 01900061595 21019291760, 

3617225 1006-8100 10105 08601616 ০21/7০/--05 00০1210 09 

-ঢ)৩ 162155 172150250 0০) 25 2, [)6110952 75 015510005 1019001 ; 

0: 2369০655105 10 501৮5 6০0 (21051601077 01026 19911 2661: 165 

০2 11156156555 2100 1707950, 60 175225 18 71525015419” সমাজের বান্তব 

সত্যকে, এতিহাঁসিক অবস্থার পরিবর্তনের সময়, রূপান্তরিত করার কাঁজে 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই একট! নির্দিষ্ট ভূমিক! থাকে । মমাজ-জীবনে এই ব্যক্তি- 
ভূমিকার (2012 ০৫ 377915109] 17. 101500:5) কথা, বাস্তববাদী হয়েও, 

প্রেখানভ অস্বীকার করেননি । ব্যক্তির ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : 4১9 
170000291) 1585015 021 00001 0৬6 1129. 060655105 015 ৮5 

2০012106 ৪212 0£ 01১০ 18006151136] 1099, 0215 15 28:06 20 

10 109 0জ1) 50677800005. 05561005216 0৫102015086, 005 

1065610121)6106 06 1700027 5050103315535, 15 06. £:586550 2000 

17005130016 0850 ০0 00০ 081:710776 60501581155 1৮” চিন্তাশীল ব্য ক্তির 

এই লর্বশ্রেষ্ঠ ও মহতম কর্তব্যই বিষ্ভানাগর সারাজীবন পালন করেছিলেন । 
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বিদ্যাসাগরের নবযুগের নবজাগ্রত যুক্তিবুদ্ধি সমাস্তের প্রাচীন এঁতিহ্গত 
সত্যকে "একমাত্র সত্য” বা “চিরস্তন সত্য” বলে মেনে নেয়নি। তিনি তাঁকে 

নতুন সত্যে রূপাস্তরিত করতে চেয়েছিলেন, এবং তাঁর জন্য নিজের বাস্তবজ্ঞাঁন 

ও বাস্তবচেতন। যতদুর সম্ভব বৃদ্ধি করেছেন। সেইজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে কেবল নির্জন ও নিববয়ব চিন্তার এন্দ্রজালিক শক্তিতে সামাজিক সত্যের 
কালোপযোগী রূপান্তর সম্ভব হবে না। চিন্তা (১০58) ও ক্রিয়ার 
(০০০2) মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলতে হবে । বি্ভাসাগর তাই গ্যেটের 

(0০০১০) ফাউস্টের মতন বিশ্বাস করতেন যে, “[1) 006 92511071776 23 

(7০ 7০০৮1 তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দিয়ে বিদ্যাসাগর যর্দি কোন জীবনদর্শন 

প্রতিষ্টা করে থাকেন,তা৷ হলে তাঁকে “20119509915 ০£ £১০001% ছাড়! আর 

কিছু বলা যায় না। কার্ল মাক্স বলেছেন : “5০০19] 1166 15 88561102115 

71:900098]1. 4১1] 10550510165 10101) 120191690. 0)০015 0০ 10550101500 

970 00611261079] 5010001) 108 1000021) 71800০22100 17 00০ 

0010001:610151017 0৫ 0015 01901০5617৯ সামাজিক জীবন যে 65501509115 

ট:800০81, একথা উনিশ শতকে বাঁংলাদেশে একজন মাত্র সর্বান্তুঃকরণে 

উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর। কেবল সামাজিক সংস্কার- 

কর্মের ক্ষেত্রে নয়, ধর্মবিষয়ে ও ব্যক্তিগত জীবনে এই '্র্যাকৃটিনের' নীতি 

বিগ্তাস্টরগর আজীবন আচরণ করেছিলেন । চিস্তা ও ক্রিয়ার মধ্যে তীর জীবনে 
কোনদিন কোন ব্যবধান রচিত হয়নি । 

বিষ্ভাসাগরের সামাজিক ব্যক্তিত্ব সবল ও সমুন্নত হলেও, তার মধ্যে 
অস্তবিরোধ ষে একেবারে ছিল না, তা৷ নয়। তার প্রসারও সীমাবদ্ধ ছিল। 
তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠামুধী পুরুষৌচিত ব্যক্তিত্ব তাঁকে ধীরস্থিরভাবে কোন 
সামাজিক “ইনগ্িটিউশন” গড়ে তুলতে দেয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা 
তিনি করেছেন, ভিতও স্থাপন করেছেন, কিন্তু ধৈর্য ধরে তাঁকে ছোট থেকে 
একটি বড় প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে পারেননি । সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি ও 

মেট্রোপলিটন ইনষ্রিটিউশন, এই ছুটি প্রতিষ্ঠানই কেবল আগাগোড়। তাঁর 
হাতে-গড়৷ বড় প্রতিষ্ঠান। এই ছুটি ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত, ইচ্ছাযায়ী 
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কার্ধ-পরিচালনার স্থযোগ ছিল বলে সহকর্মীদের সঙ্গে তার কোন বিরোধ 
হয়নি। বিরোধ ষে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু অন্য কারণে হয়েছে, এবং 
তিনি তাঁর সমাঁধানও করেছেন। তার ব্যক্তিসত্বার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে যখন 
যেখানে বিরোধ হয়েছে,তখন সেখানে তিনি কোন আপস-রফ। করে এক-পাঁও 

চলেননি। তীর প্রতিষ্ঠাপ্রবণ ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সভানমিির প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সান্নিধ্য থেকেও সারাজীবন তাই তীকে দূরে 
সরিয়ে রেখেছে । যেখানে তার আদর্শের সঙ্গে কোন সংঘাঁত হয়নি, সেখানেও 

দেখা যায় তিনি সেই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ 
করেননি । তাঁর একটি বড় দৃষ্টাস্ত হল “ভাঁরত-সভা, (75019 4১950০18000) । 

ভারত-সভাই আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রথম রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে গড়ে উঠুক, বিদ্তাসাঁগর 
মহাশয় তা সর্বাস্তঃকরণে কামনা করতেন । ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা স্থাপিত 

হয়। সভার উদ্যোগী কর্মীর! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখ। করে যখন 
তাঁকে প্রথম সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন একটা অজুহাত দিয়ে 
তিনি তদের অন্রোধ প্রত্যাখ্যান করেন । এ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তার 

'আত্মচরিতে, লিখেছেন :১০ 

ষখন একটা সভা! স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন 
আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখ। 
করিতে গেলাঁম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ 
ছিল। তিনি বলিলেন, এতত্ঘার৷ দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে । 
আমরা তীহাঁকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ 

করিলাম; কিন্ত তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অন্ছরোধ 
অগ্রাহ করিলেন। কে কে এই উদ্যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাস! 
করাতে আমর! যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে''' দলের নাম 
করিলাম, তখন বিল্যাসাগর খলিয়া উঠিলেন, “ঘা! তবে তোমাদের 
সকল চে গড হয় যাবে । ওদের এর ভিতর নিলে কেন? 

"আনন্দমোহন বাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, 



সীমা ও স্ববিরোধ ও ৩৯৯ 

বিস্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাহার কাছে স্বর্গ ও 
নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাঁকে ভাল জাঁনিবেন তাকে 

স্বর্গে দিবেন ; যাঁকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। 
_ সপপ্রতি বোধ হয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওদের নামও 

সহিতে পারেন না। . 
কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রক্ৃতির অভিজ্ঞতা! কি 

আশ্চর্য্য ভবিশ্দ্ধর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। 

শিবনাথ শাস্ত্রী বিগ্ভাসাগরের বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি ও 

আনন্দমোহন অনুরোধ কর সত্বেও বিদ্যাসাগর তা রক্ষা করেননি, অথচ 

ভাঁরত-সভাবর মতন মধ্যবিত্বশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠীনের আবশ্তকত। তিনি 
্বীকার করেছিলেন, এবং তার উদ্দেশ্য ও সমর্থন করেছিলেন। তা সত্বেও 

তিনি সভাপতি হতেচাননি কেন? কারণ তিনি জানতেন, একটা দল 
তৈরী করে কাজকর্ম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রথম ও প্রধান 

অন্তরায় হল, তার চরিত্রের প্রীধান্যগ্রবণতা ; এবং দ্বিতীয় কারণ হল» তাঁর 
তীত্র ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দবোধ। শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে 
বি্ভাসাগরের কাছে স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি কোন স্থান ছিল নাঞ ধাঁরা 

888159515-0089501176 (১০১ ব্যক্তি, তাঁদের মতামত সাধারণত 

চরমই (30:5০) হয়ে থাকে । সর্বব্যাঁপাবেই বিগ্যাসাগবের মতামত “রম? 

ছিল। কারও প্রতি একবার বিরূপ হলে, সহজে তার বিরূপতা৷ দুর হত ন|। 
এরকম আত্মপ্রাধান্যমুখী চরিত্র, জিদ্ ও একগু'য়েমি, এবং ভালমন্দ সম্বন্ধে চরম 
ধারণা নিয়ে কোন যৌথ-প্রতিষ্ঠান, ইনগ্রিটিউশন, বা সভাসমিতি পরিচালনা 
করা যায় না। সেখানে সকলের মেজাজের স্থরেন্ন সঙ্গে নিজের মেজাজের 

টানি বা লানিনারারাা তা করা ০ 
পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। 

কেবল রাজনৈতিক সভা নয়, সমসাময়িক বিষৎসততাপুনির সজেও 
'বিস্তাসাগর তেমন ঘনিষ্ঠভাবে কোনদিন যুক্ত ছিলেন না। তাঁর সময়ে 

নানারকমের বিদ্বৎসভার বিকাশ হয়েছিল। তার মধ্যে 'বেখুন সৌসাইীর্ট' ও 
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_ প্বিচ্োৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে তার কিছুটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অন্ান্ত 
অধিকাংশ সভার সঙ্গে তা ছিল না। তেত্ববোঁধিনী সভা"র সঙ্গে তিনি জড়িত 

ছিলেন, কিছুদিন তার সম্পাদকও ছিলেন, কিন্ত তা সত্বেও এই সভার কাজকর্ম 
পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ কতখানি প্রবল ছিল, সে-বিষয়ে 

সন্দেহের অবকাঁশ আঁছে। “তত্ববোধিনীর* অক্ষয়কুমার দত্ত ও “বিষ্যোঁৎ- 
সাহিননীর' কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে তাঁর যে ঘণিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তার 
জন্যই এই সভাগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । সভাঁসমিতির প্রগতিশীল আঁদর্শ 

তাঁকে সবসময় আকর্ষণ করতে পারত না। তা যদি পারত, তা হলে “সাধারণ 

জ্ঞানোপাজিকা সভা”, “ম্হৃদ সমিতি' এবং ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও অন্তান্ত আরও 
অনেক সূমাঁজসংস্কারব্রতী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। 
কিন্ত তার আপসহীন প্রখর ব্যক্তিম্বাতিস্ত্রবোধ অধিকাংশ সভাসমিতির সঙ্গে 
এই সম্পর্ক স্থাপনের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর এই 
সমট্টিজীবনের অন্তরায় যদি এত ছুর্লজ্ঘ্য না হত, ত" হলে বিষ্ভাসাগর তাঁর 
সমসাময়িক সমাঁজ-জীবনে হয়ত আরও বেশী প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে 
পারতেন। সমাঁজের অগ্রগতির পথের অনেক ছোঁটবড় অন্তরায় তাঁর মতন 

শক্তিমান তেজন্বী ব্যক্তির সংঘনেতৃত্বের প্রভাবে অপসারিত হয়ে ষেত। 

বিজ্ঞানীল! বলেন, সমাজের প্রাথমিক গোষী? (012020215 4550০120017) 

হল পরিবার (ড8100115), এঘং “মাধ্যমিক গোঠী” (9০0190915 4895০০1৪- 

001) হল বাইরের সভাসমিতি-প্রতিষ্ঠান । সমাঁজ-জীবনে পরিবারের 

প্রভাব প্রাথমিক ও স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজ ষত বুহৎ ও জটিল রূপ 
ধারণ করতে থাকে, তত বাইরের মাধ্যমিক 'গোঠীগুলির প্রভাব তার 

উপর বাঁড়তে থাকে । উনিশ শতকের বাংলার সমাজ পারিবারিক প্রভাবের 

ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে কিছুট] মুক্ত হয়ে ক্রমেই বাইরের গোঠী-সভা-সমিতির 

প্রভাবাধীন হয়ে উঠছিল। সমাজের গণতান্ত্রিক রূপের বিকাঁশ হচ্ছিল 
যেমন ধীরে-ধীরে, তেমনি এইসব সংঘ-গোঠীর প্রভাবও বাড়ছিল ব্যক্তির 
জীবনে । উনিশ শতকের বাঁট-সত্তর থেকে লামাজিক-রাজনৈতিক সংঘ-গোষ্ীর 
দ্রুত বিকাশের মধ্যে বাংলার সমাজে এই গণতাঙ্জ্রিক রূপাঁয়ণের প্রাথমিক 
জাভাঁন পাওয়! যাচ্ছিল। এই সময় বিষ্াসাগর অপ্রতিহবন্বী সামার্জিক 
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প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন অতএব তিনি যদি তখন বাইরের প্রগতিশীল 
গোঠী-সংঘগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, এবং সেগুলির পরিচালনার প্রত্যক্ষ 
দ্বায়িত্ব নিতেন, তা হলে সমাজের অগ্রগতির পথ হয়ত আরও অনেকটা 

নিষ্ষণ্টক করতে পারতেন। রানি রল যারা পান তার 

আকাঁশম্পর্শী স্বাতন্ত্রবোধের জন্য । 

বিদ্যাসাগরের সংক্কারচিন্তার মধ্যেও ষে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গতি ছিল, তা! মনে 
হয় না। তীর চিন্তাধারা গভীরভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে গোড়া 
থেকেই তার মধ্যে অসঙ্গতি ও ত্ববিরোধের বীজ ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
তাঁর বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের কথ মনে পড়ে। বিষ্ভাসাগর আমাদের 

হিন্দুসমাঁজে বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গতভাবে প্রবর্তন করার জন্য উদ্যোগী 
হয়েছিলেন, কিস্তু কেবল একটি াস্ত্রীয় আইনের সামাজিক সার্থকতা ঘে 

কতখানি তা তিনি, তলিয়ে ভেবে দেখেননি । শুধু তাই নয়, সামাজিক 
ইনহিটিউশনরূপে হিন্দুবিবাহের যে-সমস্ত গলদ ছিল, এবং যেগুলি সংশোঁধন ও 

অপসারণ না করলে বিধবাবিবাহ-আইনও কার্কর করা সম্ভব ছিল না, 
বিদ্যাসাগর সেগুলি সন্বন্ধেও বিশেষ চিন্ত। করেননি । চিন্তা ষে তিনি*আদৌ 
করেননি তা অবশ্ত নয়। চিন্তা তাঁকে নিশ্চয় করতে হয়েছিল। একটি চিন্তা 

আন্্যঙ্গিক চিন্তা অন্যটি । বিধবাঁবিবাহ বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে হিন্দুবিবাহের 
প্রচলিপ্ত সংস্কারটির কথাও চিন্তা করতে হয়। যিনি বিধবাবিবাহের সংস্কারক 
ও প্রবর্তক, তিনি যে হিন্দুবিবাহের সংস্কারটির কথ চিন্তা করেননি, ত৷ মনে 
হয় না। তাঁর কারণ হিন্দুসংস্কারে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রথা, এবং আইনের 
দিক থেকেও বহুবিবাহে কোন বাধা নেই। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলে 
বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হলেও তার কার্ধকারিতা। অনেকটা কুপন হতে বাধ্য । 
স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে যেখানে পারস্পরিক 
দায়িত্ববোধের কোন বাধ্যতা নেই, এবং তরকমের বাধ্যতা সব একপক্ষের 

(বিবাহিত! স্ত্রীর ), সেখানে বিধবাঁবিবাহ “বে-আইনী” না৷ হলেই বা তার 
পরিণাম কি? পুরুষের দিক থেকে বিধবাবিবাহ যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন 

বিবাহের * অন্ধ হয়, তা হলে নারীর নার শক খা 
৬ 
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 না-পাওয়। সমান হয়ে ওঠে নাকি? তা 4 

ভা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই কার্ধক্ষেত্রে তার বিষবাবিবাছের ভিজ! 
থেকে মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। 

_. বিধবাবিবাহের এই শোচনীয় পরিণতির সম্ভাবনা থাঁকা সত্বেও, আইন- 
প্রবর্তনের সময় বিদ্তানাগর কেন হিন্দুবিবাহের মূল সংস্কারটিকে সংশোধন 
করতে চাননি? তিনি ষে ত৷ চাননি, একথা। আরও বেশী করে মনে হয় 

এইজন্য যে তাঁর সমসাময়িক ইয়ংবেঙ্গল দলই এ-বিষয়ে চিস্তা করে হিন্দু- 
বিবাহের প্রথান্ুগত্যকে বাস্ত্রীয় আইনের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন । তাবা 

বিবাহ-রেজিষ্েশনের আইন পাঁশ করিয়ে একবিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত 

বন্ধন দৃঢ় করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইয়ংবেজল দল ছাড়াও “হৃদ সমিতি'র 
সত্যের] এবং অন্যান্ত আরও অনেকে এই রেজিস্ট্রেশনের সমর্থক ছিলেন । 

বিধবাঁবিবাহ আইনটিকেই তাঁরা এইভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন । 
বিদ্যাসাগর তা জানতেন, কিন্তু জেনেশুনেও তিনি তার পক্ষে কোন মত 

প্রকাশ করেননি । অবশ্ঠ তার বিপক্ষেও তিনি কোন কথা বলেননি, এবং 

স্বতস্ত্রভাবে তিনি বহুবিবাহ-নিবর্তক আইন পাঁশ করবার জন্য দীর্ঘকাল প্রবল 

আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দুবিবাহের সমস্যাটিকে তিনি যে সম্পূর্ণরূপে 
ধুঝেছিলেন, তা৷ তার এই বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের একাগ্রতা থেকে 

বৌঝা যাঁয়। তা৷ ছাড়া শেষকালে তিনি চুক্তিপত্রে পাত্রপাত্রীর স্থাক্ষের 
করিয়ে বিধবাবিবাহ দেবার প্রয়োজনীয়তাঁও বোধ করেছিলেন। কিন্তু তবুং 
এত কর! সত্বেও, শেষ পর্যন্ত কেন তিনি হিন্দুবিবাহের রেজিস্ট্রেশন-আইনের 
পক্ষে কোঁন মতামত ব্যক্ত করেননি, সে-প্রশ্ন থেকেই যায়। 

_ প্রশ্নের উত্তর দেওয়! খুব সহজ নয়। যিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও 

বহুবিবাহ নিবর্তনের জন্য প্রবল আন্দোলন করেছেন, বিধবাবিবাহের 
কার্ষকারিতার জন্য নিজেই চুক্তিপত্র রচনা করেছেন, এবং দেশীচারের প্রাতি 

ধিনি কখনও যুক্তিহীন দুর্বলতা! প্রকাশ করেননিঃ তিনি কোন কুসংস্কারের 
বশবর্তী হয়ে, অথবা কেবল প্রথাহ্গগত্যের জন্য হিন্দুবিবাহের রেজিস্ট্রেশন 
নমর্থন করেননি, একথা ভাবা যায় না। সামাজিক নুসংস্কারের ভিত্তির উপর 

শের সংস্কতিসৌধ গড়ে ওঠে । দমীজসংস্কারকর। যদি ু সংস্কার ও 
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কুসংস্কারের মধ্যে পার্থক্য বিচার না করেন, যাবতীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে অন্ধের 

মতন বিভ্রোহ করেন, তা৷ হলে বিদ্রোহী সংস্কারকর্ম “বিজাতীয় বেশ ধারণ 

করে । হিন্দুবিবাহের সংস্কার একটি স্থপ্রাচীন সংস্কার, এবং যথাষথরূপে আচরিত 
হলে তাঁর মধ্যে বহুবিবাহের কোন স্থযোগ থাকে না। কিন্ত স্সংস্কার 
ব্যবহারিক জীবনের কদীচরণের ফলে অনেক সময় বিকৃত হয়ে কুসংস্কারে 

পরিণত হয়। হিন্বুবিবাহও তাই হয়েছিল। তার জন্য বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন 

আইনের দ্বারা তাঁকে একেবারে উৎখাত করতে হবেই এমন কোন কথা নেই। 
বহুবিবাহ বন্ধ হলে, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে, তাঁর ভিতরের সঞ্চিত 

কেদ ও কদর্ধতা দূর হয়ে যাবে, এরকম কোন বিশ্বাসের বশবর্তাঁ হয়ে 
বিদ্যাসাগর মুল বিবাহসংস্কারটিতে হয়ত অনর্থক হস্তক্ষেপ করতে চাননি । 
কিন্ত তা না চাইলেও, ম্বতন্ত্র আইনরূপে তিনি হিন্দুবিবাহের রে্সিস্ট্রেশনের 
দাবী প্রকাঁশ্যে সমর্থন করতে পারতেন ৷ তা তিনি করেননি । এই অক্ষমতা ও 

অনিচ্ছার মধ্যেই তাবু মংস্কারচিন্তার সীমারেখ। কিছুট। ফুটে উঠেছিল । তিনি 

অন্তত হিন্দুবিধবার পুন-বিবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন দাবী করতে পারতেন । 
তাও তিনি করেননি। সামান্ত হলেও, তাঁর সংস্কারচিন্তার মধ্যে এই যে 
'অসঙ্গতি ও স্ববিরোধটুকু ছিল, তা৷ অস্বীকার করা যায় না। | 

শেষজীবনে সহবাঁস-সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ 

করেছিলেন, তাঁর মধ্যেও এই ম্ববিরৌধের আভাস পাওয়! যাঁয়। এ-বিষযে 
তিনি সরকারকে লিখেছিলেন : 

95091011156 65০ 106০9301200 06 50 0:87 99 60 £1৮০ 

50726010176 1110০ 2) 2:0507820 01096200৫01 00 013110-513, 

৮1070901617) 205 598. 50170110006 9100 205 2:21161909 09259. 

হু আ০০]এ 0:00996 0086 26 500810 02 22 0062309 101 & 

10081) 80 5027500212206 10091285. 16:06 1019 জি 1099 1720 
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১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১, বিস্তাসাগর এই পত্রখানি সরকারকে লিখেছিলেন । 
তার কয়েক মাস পরে ২৯ জুলাই তার মৃত্যু হয়। বোবা যাঁয় না, কেন এই 
পত্রের মধ্যে তিনি 451181005 9528০ কথাটির উপর এত জোর দিয়েছিলেন । 

বোঝা যায় না, শাস্রসম্মত ধর্মীচাঁরের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে কেন 

তিনি এত চিন্তিত হয়েছিলেন । যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহু- 
বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি কেন “বাল্যবিবাহপ্রথা, আইনের দ্বারা 
নিলি করতে চাইলেন না? এ কি তার বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক ঘন্ব? 
অথব! কার্ধক্ষেত্রে তার সংস্কারকর্ষের অস্তবিরোধের পরোক্ষ স্বীকৃতি ? তার 
চরিতকার বিহাবীলাল লিখেছেন :১১ 

বিধবাবিবাহ-বিচারে ষে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি আইনের বিচারে সে 
ভ্রম ঘটে নাই দেখিয়া, সমগ্র হিন্দুমমাজ সী হইয়াছিল। ইতিপূর্বে 

_. বিষ্াসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকটা 
& নিলিপ্ ছিলেন। এক্ষণে তাহাকে আবার সহবাস-সম্মতি আইনের 

বিপক্ষে মত দিতে দেখিয়া অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকেন যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আপনার ভ্রম অনুভব করিতে 

পারিয়াছেন। 

এ ধারণা একেবারে ভুল। তিনি তুল করেছেন, একথ। কোনদিন তিনি 

ভাবেননি । তা ষদি ভাবতেন, ত। হলে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তিনি ত 
ত্বীকার করতেন । মনে হয়, প্রাচীন শাস্রীয় এঁতিহা এবং নতুন সামাজিক 

কর্তব্য, এই ছয়ের সমন্বয়-স্থাপন্র দুরূহ দায়িত্ব পাঁলন করতে গিয়ে, সব- 
সময় তিনি সমতা বজায় রাখতে পারেননি । মধ্যে মধ্যে এতিষ্থের দিকে 
তিনি বেশী বু'কেছেন, বে রারো রা 
দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বোঝা যায়, এবিষয়ে তার একা 



সীমা ও স্ববিরোধ রর | ৪০৫ 

বরাবরই ছিল, এবং কিনিন্নিরারা রায়না টার 

তার মতন বলিষ্ঠ ও মুক্তচিত্ত পুরুষের জীবনে এই হন্দের সম্পূর্ণ অবসান 
সর্বতোভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি স্বশ্রেণীগত স্ববিরোধের 

হিরো ররিরিগনি নী রারানার হালা সারির দিদি 

পারেননি । 

বিষ্যাসাগয়ের শিক্ষাচিস্তীর মধ্যেও কিছু কিছু স্ববিরোধের আভাস 

পাওয়া ষায়। মিস্ কার্পেন্টীর যখন স্ত্রী-নর্মীল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব 

করেন, তখন বিদ্যাসাগর তা সমর্থন করেননি । তিনি তদানীস্তন ছোটলাট 
উইলিয়ম গ্রে-কে একখানি চিঠিতে লেখেন ষে এদেশে, কার্পেন্টারের প্রস্তাব 
অনুযায়ী, শিক্ষযবিত্রী গড়ে তোল! সম্ভব নয়। কারণ, তীর মতে, সমাজের 

বর্তমান অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব এরকম কোন শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী ।* বোবা যাঁয় না, এ-যুক্তি বিদ্যাসাগরের পক্ষে দেওয়া 
কি করে সম্ভব হয়েছিল! সমাঁজের অবস্থা ও দেশবাসীর মনোভাব, তিনি 
নিজে যখন আন্দোলন করেছিলেন তখন, বিধবাঁবিবাহের পক্ষে, বহুবিবাহের 

বিরুদ্ধে, এমনকি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষেও ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও তিনি 
যে-যুক্তির জোরে তখন আন্দোলন করেছিলেন, সে-যুক্তির কথা চস্ত্ীনর্মাল 

বিষ্ভালুয়ের ক্ষেত্রে তুলে গেলেন কেন? চিঠির মধ্যে তিনি লিখেছিলেন ষে 
যতই তিনি এ-সম্বন্ধে ভাবছেন, ততই তীর ধারণ? দৃঢ়তর হচ্ছে । ধারণাট। কি? 
সমাজের বাস্তব অবস্থা এবং দেশবাসীর মনোভাব অনুকূল না৷ হলে, সমাজ- 
কল্যাণের জন্য কোন কাজ করলেও তা সফল হবে না। 

১ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ বিদ্যাসাগর এই চিঠিখানি গ্রে-সাঁহেবকে লিখেছিলেন । 
অর্থাৎ প্রায় দশ বছর তাঁর সমাঁজসংস্কারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর তিনি, 
খানিকটা হতাশ হয়েই বোঝ যায়, দেশবাসীর “মনোভাবের” কাছে কিঞ্চিৎ 
নতিম্বীকার করেছিলেন । তা! ন। হলে স্ত্রী-নর্মাল বিগ্চালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 

তিনি এই ধরনের অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করতেন না । সময়োপযৌগিতা যদি কোন 

সংস্কারকর্মের মানদণ্ড হয়, ঘদি কোন সামাজিক কল্যাঁণকর্ম তার মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পর, এবং বালিকা 
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বিদ্কালয় প্রতিষ্ঠার পর, স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রসঙ্গে ১৮৬৭ সালে সেকথা 
উত্খাপন করা কোনমতেই সঙ্গত বোধ হয় না। “সোমপ্রকাশ" 'বামাবোধিনী” 

প্রভৃতি পত্রিকা এই কালোপযোগিতার যুক্তি খণ্ডন করে একাধিক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । তাঁরাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, বিগ্যানাগরের মতন নির্ভীক 
প্রগতিপস্থী সমাঁজনাঁয়ককে এই ধরনের যুক্তির অবতারণা করতে দেখে । 
আশ্চর্য হ্বারই কথা । যিনি তথাকথিত বাস্তব সত্যকে এ্তিহা, অবস্থা ও 
মনোভাবের দিক থেকে একমাত্র সত্য বলে মেনে না নিয়ে, তাকে নতুন 
সামাজিক সত্যে রূপান্তরিত করার জন্য সারাজীবন সর্বস্পপণ করে সংগ্রাম 

করেছেন, তাঁর মুখে সত্যই এ-ুক্তি মানায় না । সমাজসংগ্রামে তিনি নিজেই 
দেখেছেন, তার পূর্বের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ষে, 4300917 159.500. ০৪10 

টাহেতোঠাঠাঃ ০৮০: 11170 126065515" ( 9121055170৭ ), কিন্তু তা সত্বেও 

তিনি 'সহবাঁস-সম্মতি আইন” ও 'ন্্রীনর্মীল বিষ্ালয়ের" ব্যাঁপারে সেই 110 

208951ঠ'র কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করেছিলে । এর মধ্যে তার 
চিন্তাধারার কিছুটা অসঙ্গতি ও শ্ববিরোধই প্রকাশ পেয়েছিল । 

বি্তাাগরের বলিষ্ঠ শিক্ষাচিন্তাও জনসমাজের সীমান্ত পর্যস্ত প্রসারিত 

হতে পার্েনি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্ত অল্প খরচে কিভাঁবে 

বিষ্যালয় স্থাপন করা যায়, সে-সম্বন্ধে যখন ভাঁরত-সরকার বাংলার ছোটিলাট 

গ্র্যাণ্ট সাহেবের মতামত জানতে চান, তখন ছোটলাট গ্রাম্য-বিষ্ালয় সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ-বিষয়ে পরামর্শ দেবার 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর । ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর 

ছোটলাটকে এ-বিষয়ে যা লেখেন তার মর্য এই :১২ 

: সকার ভেবেছেন ষে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্ত মাসে ৫1৭২ টাঁক। 
খরচ করে নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। আঁমার মনে হয় না 

তাতে কোন কাজ হুবে। খারা সামান্য লেখাপড়। জানেন, তাঁরা 
| নিজেদের রর টাকার চির নিভে, 
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তারা কোনরকম ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম । রিজিকসাি 
- ছেলেরা যখন উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে, তখন তাঁরা ছেলেদের আর 

-; পাঠশালায় রাখতে চায় না। তাঁদের ধারণা এবং ধাঁরণাট। বোধ হয় 

ঠিকই--ষে ছেলের। লেখাপড়া শিখলেই তাদের অবস্থার খুব একটা 
_ উন্নতি হবে না। তা ছাড়া দেশের সন্ত্রাস্ত ও মধ্যবিতশ্রেণীর লোকেরাই 

যখন শিক্ষার স্থৃফল সম্বন্ধে (জ্ঞানার্জন ) তেমন সচেতন নয়, তখন 

শ্রমিকশ্রেণীর সে-বোঁধ থাঁকতে পারে না । এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর 

শিক্ষাবিষয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। সরকারের যদি সত্যই 
তাদের শিক্ষা দেবাঁর সাঁধু উদ্দেস্ত থাঁকে, তা৷ হলে ঘেন তীঁরা অবৈতনিক 
শিক্ষা! দেবার ব্যবস্থা করেন । প্রসঙ্গত বলছি, এরকম ব্যবস্থা বেসরকাঁবী- 

ভাবে যেটুকু কর! হয়েছে, তাতে কোন ফল হয়নি । ঠা 

ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশেও অনেকের মনে একট। ধারণা জন্মেছে ষে 
উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখন জনসাধারণের 

শিক্ষার জন্য কিছু কর দরকাঁর।-.'কিস্তু এবিষয়ে অনুসন্ধান করলে 

একথা সত্য বলে মনে হয় না। 

আমার মতে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের. ব্যাপক রা 
করলে, সরকারের উদ্দেশ্ত অনেক বেশী সফল হবে। শিল্ষাবিস্তারের 

এইটাই ষে একমাত্র পন্থা, তা অবশ্ত আমি বলছি না। তবু আমার 
ধারণ, একশ' ছেলেকে লামান্য লেখা পড়। শেখানোর চেয়ে, একজনকে 

প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলতে পাঁরলে সরকার শিক্ষাবিস্তারে অনেক বেশী 
সাহাধ্য করবেন। দেশের সমস্ত লোঁককে শিক্ষিত করে তোলা খুবই 
বাঞ্ছনীয়, কিন্ত কোন দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বর্তমানে তা করা সম্ভব 

'কি না, সে-বিষয়ে ষথেষ্ট সন্দেহ আছে। এমনকি ইংলগ্ডের সরকার 

অত্যান্ত সচেতন হওয়া সত্বেও দেখা যায়, সেখানকার জনসাধারণের 

নিক নি রারািনরাটিররি 

- বিষ্ভাসাগবের এই যুক্তির 4478 ৮748. ১৮৫৯ সালে তিনি 

শ্রমিকশ্রেণী ও দ্বেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন: তা বর্ণ বর্ণে 
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সত্য । উচ্চশ্রেণীর মধো তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীকেও ধরেছেন, নিন রর 

শিক্ষার্রসারের জন্য যুক্তি দেখিয়ে কিছুমাত্র অন্তায় করেননি। আজও ঘখন 
আমাদের দেশে আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা 

সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখন একশ” বছর আগে বিদেশী সরকারের 
পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর বা সাধারণের শিক্ষার সদিচ্ছা প্রকাশ করা যে “বুজরুকি” 

ছাড়া কিছু নয়, বিষ্ভাসাগর তা বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্তই তিনি 
অবৈতনিক শিক্ষার কথ! বলেছিলেন। তার বিবৃতির মধ্যে একটিও যুক্তিহীন 
কথ! নেই। ষাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংল্ডের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলন' 
করে তিনি ষা বলেছেন তাও এঁতিহাসিক সত্য । কিন্তু যুক্তি ও সত্যের 
উপরেও, অন্তত তার মতন উদ্দারচিত্ব পুরুষের কাছ থেকে, দেশের জনসাধারণ 

বড়ছোট নির্বিশেষে গভীর মানবতাবৌধ দাবী করতে পারে। সেই মানবতী- 
বোধ এই উক্তির মধ্যে একটু বেস্থরে বঙ্কৃত হয়ে উঠেছে, একথা বিদ্ভাসাগর 

সম্বন্ধে বললে নিশ্চয় রূঢ় শোনাবে । তা হয়ত হয়নি, কিন্ত কিছুটা উদাসীনতা 

ষে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিষ্ভাসাগর, অস্তত শিক্ষার ক্ষেত্রে, 
নিজের চিস্তাকে যে স্বশ্রেণীর সীমানার বাইরে বেশী দুর পর্যন্ত প্রসারিত করতে 
পারেননি, তা তার এই শিক্ষানীতিব্যাখ্যা! থেকে বোঝা যায় । 

_ বিষ্চাসাগবের বাক্তিচরিত্রের ও কর্মাদর্শের যে-সব সীমা-স্ববিরোধের কথ! 
আলোচন1 করেছি, তাঁর কোনটির জন্যই তার মহত্ব মান হয়নি। এই সব 
সীমারেখার মধ্যেও বিদ্ানাগরের জীবন ও চরিত্র আমাদের দেশে সত্যই এক 

বিরাট বিস্ময় বলে মনে হয়। ফে-যুগে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন, সে-যুগের 
| সামা্ধিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে তার মতন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের বিকাঁশই 
সম্ভব ছিল। ব্যক্তিচারিত্রের ৪09০1911580, তখনকার সমাজে সম্ভব ছিলি 

.না। সমাজ তখন 'বনজঙ্গলের' মতন ছিল। রিযারপ 
ও অর্ধোরত জনসমাজে শক্তিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরা “বনম্পতির' মতন 
. ষাথ। তুলে দাড়াতেন। তখন ধনতন্ত্রের উধাকাল, সুস্থ শ্বাধীন প্রতিহে তার 



স্বর্ণযুগ, প্রতিভার বিকাঁশের পথ দিগস্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। মাচষের সঙ্গে 
মাছ্ষের পার্থক্য ও অসাম্য অনেক। মানুষ তখন সবেমাত্র আত্মচেতন 

হচ্ছে, এবং সেই নতুন আত্মচেতনার ভিতর দিয়ে তার পুরাতন সমজচেতন! 
রূপাস্তরলাভ করছে। আমাদের বাংলাদেশে, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণেই, 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতন বনস্পতিতুল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছিল । 
আজ গণতঙ্ত্রের মধ্যাহুকালে, সচেতন জনসমাজে, ব্যক্তি-বনম্পতির” বিকাশ 
আর বোধ হয় সম্ভব নয়, কারণ--[ ০00]: 06100120165 ০ 212 213 

00০ 10:090295 01 0705106 20100 2, 15151) 06£152 01 11015100911510 
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রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে “একক” ছিলেন এবং “বৃহৎ 
বনম্পতি ঘেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হুইতে ক্রমেই শূন্যে আকাশে 
মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকাঁরে বঙ্গসমাঁজের সমস্ত 
অস্বাস্থ্যকর ক্ষুত্রতাজ'ল হইতে ক্রমশই শবহীন স্থদূর নির্জনে উত্থান করিয়া 
ছিলেন।” কিন্তু সেই শব্বহীন সুদূর নির্জনতাঁর মধ্যে তিনি একদিনের জন্যও 
সমাজচিন্তার পরিবর্তে আত্মচিস্তা করেননি । নিদারুণ অসুস্থতার মধেছু তিনি 

শিক্ষা ও সমাজমংক্কার সন্বন্ধে সকলকে তার স্থচিস্তিত উপদেশ ও মতামত, 

দিয়েছেন। কখন তাতে আলন্ত ও ওদীন্ত প্রকাঁশ করেননি । গার এই 
01211080215 ০ ৪০6০৮-এর জন্য তিনি আগামীকালের গণতান্ত্রিক সমাজে 

'বিপাস্তরিত ব্যক্তিদের” মধ্যেও সর্বজন-নমন্তয ব্যক্তিরূপে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । 

তখন অবশ্য সমাজের “ক্ষুদ্র বনজন্গলের পরিবেষ্টন, আর থাকবে না, এবং 

তার মতন “বনম্পতিও” আর আঁকাঁশে মাথা তুলে ঈ্ীড়াবে না। কিন্তু তখনও 
তীর মহৎ কীতির কথা, তার দত্ত ও ছুঃসাহসের কথা, তীর দৌর্বল্য ও 
পৌরুষের কথা, আমরা ভুলতে পারব ন।। ববীন্দ্রনাথের ভাষায় বল! যায়, 

“এই বৃহৎ পৃথিবীর সংম্রবে আসিয়। ষতই আমরা মানুষ হইয়া। উঠিব, যতই 
আমর! পুক্ুষের মতে। ছুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাঁকিব, 'বিচিত্র 
শৌর্ষ-বীর্ষ-মহত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্পিহিত তাবে পরিচয় 
হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অন্থভব করিতে থাঁকিব যে, দয়! 
নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাহার 
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অজেয় পৌরুষ, তীহাঁর অক্ষয় মমুত্তত্ব, এবং যতই তাহা অঙ্গভব করিব 
ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেস্ট সফল হইবে, এবং 
বিদ্যাসাগরের চরিত্র াঙালিয জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য নিন হইয়া 
থাকিবে ।” 

বিদ্ানাগরের কোন 'সমাধিমন্দির' নেই । না! থাকাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। 
কারণ ভবিষ্ততের মাঁনবসমাঁজে কোন মানুষের কীতিকলাপ সমাধিমন্দিরের 

নিশ্চল স্থাপত্যে মূর্ত হয়ে উঠবে না। সমাজবিজ্ঞানী মাঁমফোর্ড বলেছেন : 
”/4১]] 11178 19211615, ৪1] 1151175 0651169 2129. 10623, 10056 706 
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6720:6.”১৪ একযুগের মাঙষের ইচ্ছা-আকাঙ্কা,ধ্যাম-ধারণা, আদর্শ, যুগে 
যুগে উত্তরপুরুষের! নতুন করে বিচাঁর-বিবেচন| করবে, চিন্তা করবে এবং 
আবার নতুন করে গড়ে তুলবে । তা ষদি না করে ত৷ হলে তাঁদের পারম্পর্য 
ও ধারাবাহিকতা ক্ষুপ্ন হবে। তা যদি হয়, তা হলে ম্বৃত মান্ষের মহ 
কীত্তিবক্ষার কথাও ভবিষ্যতের মান্ছষ নতুন করে চিন্ত। করবে। অস্তত বড় 
বড় ইটপাঁথরের সমাধিমন্দির নির্মাণ করে কোন কীতিকেই অমরত্ব দন করা 
তখন সম্ভব হবে না। কীন্তিমান ও শক্তিমান মানুষের সংখ্যা তখন অনেক 
বাড়বে, এবং সকলের লব কীন্তিকে সমাঁধিমন্দিরে মজুত করে রাখতে হলে 

জীবস্ত জনসমাঁজ মেগাঁলিখিক যুগের সমাঁধিবহুল গোরস্থানে পরিণত হবে। 

কিন্তু সতের গোঁরস্থান থেকে জীবস্তের বাসস্থানের দিকে তখন অনেকদূর 
এগিয়ে যাবে সমাজ, এবং পুরাতন সব সমাঁধিমন্দিরের দিকে চেয়ে মানুষ 

ববে--“[65 9:56 511 05 15010.7 ০0150923 04 90. ৫20210126 01520 

£90৮775 1700152115 1 0১০ 9935 50065555০0৫ 0০] ০1055, 1352105 ০: 

960786) চ7131015 10761 ০01 200. 00002 002 0 0৫006115106" 

0: ৪25 এ 1061652120 00 00 89155 এ ৫০০০৮ 
লীন হান [50694 ১১৫ ১8 ও : 7; 



প্বীমা ও স্ববিরোধ | ৃ 008১১ 

সেইজন্য মামফোর্ড বলেছেন, “মডার্ন মনতমেন্ট” স্ববিরোধী কথা । টি 
হলে তা “মডার্ন” হতে পারে না, এবং য৷ “মভাঁ্” তা কখনও “মন্ুমেণ্ট? হতে 

পাঁরে না। বিদ্যাসাগর ছিলেন আমাদের দেশের কয়েকজন “আধুনিক 

মানুষের মধ্যে অন্ততম ও শ্রেষ্ঠ । স্ৃতরাঁং সমাধিমন্দিরের পরিবর্তে যদি 

আধুনিক অগ্রগামী মাষের চিস্তাঁধারাঁয় তিনি জীবিত থাকেন, তা হলে তাঁর 
জীবন ও কীন্তি দুই-ই অনেক বেশী সার্থক হবে । 





(বাংল। সংখ্যাগুলি পৃষ্টাসংখ্া। ) 

১] পদক্ষেপ 
১। ঈশ্বর শর্া : সাং্কৃত রচনা 
২। হরিশচন্র কবিরদ্ব : গিরিশচন্ বিভার্ের জীবনচরিত (কলিকাতা ১৯০১) 

৩। শত্তুচন্্র বি্ভারত্ব : বিগ্ভাসাগর জীবনচরিত € ৩য় সং, ১৩২১), ৬৪ ৪ 

৪। ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম৷ : নিফ্ৃতিলাভপ্রয়াস 
৫& 1 096103629] 2১6০০: 0 900110 12580205610 1 6156 17062 9:০054)068 0£ 

006 5217£691 22551021805, 03 1846-47, ৩৮ 

২[ প্রথম সংঘাত রস 

এই অধ্যায়ের তথ্য সংস্কৃত কলেজের ]%. 5. £২০০০:৭৪ থেকে সংগহীত । “পরিশিষ্ট” জর্টব্য ॥ 

৩| বিস্তা ও বাঁণিজ্য 
১। 21050 ০00 09102 2 9০90$0919£5 ০৫ 055 26815881506, (€1,015001, 

1945), ৩৯-৪ ৩ 

২। 09. ০০1৮% ৪১ 

৩। 7০015 186 01952. 2105৩ 7%০00610 131560:5 ০0:£ 0106 [00197 0151665, 

9093, 22910800215 26০, € ০215000 1882. ), 0210 11, ৭৮-৮৩ 

৪। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (২য় সং, ১৯০৯ ), ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
& | শভুচন্্র বিদ্যারত্ব : তারানাথ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত (কলিকাতা, ১৩*০ সন ), ১৪-১৭ 

৬। ঈশ্বরচন্ত্র শর্মা : নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস | 

৭। শভুচন্দ্র : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ৮২-৮৩ 

৮। কৃষ্ণকমল ভটাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২০ ), ১৩৬-৩৭ 

৯1 এ, ১৩৫ 

১০1 4১, 00605 30560015650 051006566০৭ €0185£0জ 1843 ), ৯৮-১০৯ 

১১। বিহীরীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর ( ৩য় সং, ১৩১৭), ৪৩৪ 
১২। ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় : বিদ্তাসাগর-প্রসঙ্গ ( কলিকাতা, ১৩৩৮ ), হ্রপ্রসাদ সু লিখিত 

 িদিকা। 0. 
১৩। হরিশচক্: রিচ বষ্ার জীবনচরিত, ৬৯০৮ . 



বিদ্ধাসাগর ও বাঙালী সযান্দষ . ৪১৪: 

৯ | 

| 

২৩ | 

৪ 

৫। 

৬। 

ণ | 

৮ । 

৯ । 

৯০ | 

১১। 

১২ 

৯৩ 

৪ | শিক্ষা 
এই অধ্যায়ের তথা সংস্কৃত কলেজের 7, 5. 7২০০০:০৪ থেকে সংগৃহীত । 

ব্যালা'্টাইন, বিষ্যাসাগর ও শিক্ষানংসদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাবিষয়ে মতের আদান- 
প্রদান ও অস্ঠান্ত বিবরণ ঢ7০029$£5 ০: 06 008201] ০0: হি 1853 

(04. 5. £২০০০:৪ ) থেকে সংগৃহীত । 

৫. বাংল। শিক্ষা 

 002065 078৮এর 05515819785 ৪৮০. পালিয়ামেন্টারি পেপারে সুজিত ] ৮91019- 

106176215 5509675 1519602726 6০ 0135 4১:08175 0£ 15019 (3615619], 4১0060015 

[, 00910 1832, ৫৯-৬২ 

০. 6৬615212200 006 80009861012 0৫ 60০ 2650016 02 178018. € 14012003 

1838 )* ৮৩-৮৬ 

৬৬115018 : 12159002501 91161915 10019, ৬০1, 171 (1848 ), ৩০৫-৭ 

সংবাদ প্রভাকর, ৭ ভাদ্র ১২৫৭ &. 

3582] 905০65০7, ০1, হা, ০. 25, 4888561, 1843 
তন্ববোধিনী পত্রিকা, ২য় ভাগ, ১৫৩ সংখ্যা, বৈশাখ ১৭৭৮ শক। 
5৬6]592 : 00. 102৮, ২০-২৪ 

91৮ 10২50০016০0: 006 5০15০6 (59129016665 01 016 [70056 0£ 00211300173 

€ 1853 )+ 400 2? ৪১৫ 

£৯, 17061] £ £.35০92610. 1 3210151) 100185 0210201691854 (1872), 

৪৪-৫৩ 

এ, 2, 56910528008 00197 0:0508:6107. 12, 3০19£9], £:000 1813 6০ 1912 

(1916) ৬৬-৭০ | 

৬/:1190 4১0205 2 22901650000 56966 0 5005901018 ] 2 চিনি 01635, 

1838): 00215525155 01 0০2100009 20102012, 

,0002052580 : 19650861355 7 ;:5615061018 2000 02 1500:043 ০0£ 032 

3952096160৫ 005 ই০:৮-৬/ ০৪০০ চ১:০51:5068, 2 ৬০1৪. 085৮৪)- 

প্রথম থণ্ডে টোমাসনের গ্রাম্-বিস্ালয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে। 
9615061078 £2:020 056 7০০০9:09 0£ 065 327368] 30567200067 ০ 0*. আগে 

0:02005907505005 16518017860 ৬61005০0192 চ.00810 (1855) 

সংবাদ প্রভাকর : সম্পাদকীয় প্রবন্ধ “জাতীয় ভাঁষ! শিক্ষা", ৩১ ভান্র ১২৬১ 
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$ 
১৪ । 

১৫। 

১৬। 

১৭ । 

১৮ । 

১৯ | 

চা 

| 

৪ । 

& | 

৬ 

শপ | 

0077590169610158 ০£ 0০ 5051086102) 705790, (পরে চ০৮. 0০2. বলে উল্লিখিত ), 

79 00600621854, ০. 118 

[2704 0৫ 01)6 12701975 [:00081018 02020013950, 1882, টি 

00110 001750162010158, 26 08128151855, 2059, 153, 154 

[১010]10 07902901755, 12 10206210561 1856 

192119006176215 89215, 71150 [২60০02৮ 08 0135 5০1606 00200016656 0: 005 

[50056 0% (001021700195, (1853), 400. 2০১7, ৫১০-১১ ৬ 

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, ভূমিক! 
51560) 2০০০: ০6 00০ 9616০6 (00920016655 0৫ 015০ 23058 ০: (09291290728 

(1853), ৫৩ 

[018, 0015 10 1095 1855, ০.7]. 

ঢ:07. 0০2. 10 7195 1855, ০. 3 
01, 0০0922.5 10 1185 1855, ০, 74 

13077£91 902068,001, ৬০] [7], ০, 24, )8]5 24, 1843 

00, ০০. 12815 1855, 2০,8৪9 

[05,092 12 0৪19 1855, 795. ৪৪, 90 

[5:05 00255 27 2০৮. 1856, ০, 92 | 

ছ:012, 00155 16 0০৮. 1856, ০9. 65, 66 

0361219] 2২০9০ 078 00110 10500005012, 1857-58+ 202,14৯ ১৭৮৮০ জ 

৬] স্ীশিক্ষ 
রাজনারায়ণ বন্ধ ও আনন্দচন্্র ব্দান্তবাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলী 

৫১৭৯৫ শক ),.২০৫-৬ 

[072 02100669, ]0017321, 11114191017 1822, ১০৫-৬ 

চ70908118. (00580770818 2 7717)9090 (60815  5:00080192 €1-975097; 18939 ), 

৭ ৫-৮৩ | 

25 06560200219 105062020 1831 

বিষ্যাদর্শন, অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক 
. &.. 0২1০1565 : 961501929 £0700. :055813008] চ২০০:00.5, ৮2: 188 (78407 

59), ৪৮-৪৯ 

7৪০০ ০0 08115 175060000 666, 1849-50, ৪-৫ 



 বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৪১৬ 
৮1. 

হ২। 

২৩। 

২৪। 

২৫। 

নবন্ৃক ঘোষ : পারীচরণ সরকার € জীবনবৃতত ), ৯৩-৬৪ 
০0৩5, 0০, 016. ৫২7৫৩ | 

চ২1০1,67, 1810. 

সম্থাদ ভাক্কর, ২৬ মে ১৮৪৯ 

সন্থাদ ভাঙ্কর, ১২ জুন ১৮৪৯ 

সর্বশুভকরী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৭২ শক 
স্থলভ পত্রিকা, ২য় থ্ড, ১-২ সংখ্যা, ১২৬১ সাল 
06 0810005 0958226665, 20 96005207062 1856 

(05 0025 5 :858556 3858, 2০, 16 

012, 00185, 5 4080850, 1858 ০. 15 

00, 0০05 5 4১985501858 ই ০, 24 

1, 50252 10505101957 4858, ০. 

মন, (০013, 2 70020610021, 1858, ০. 6 

02১ 09,520 0 202: 1859, ০.9 

চ00, 012. 10606201961 1862, ০৪, &৯, 59-62 এ 

[১0 00020019092: 77617652120. 7059801527765 ০ %:281050 010015061 561 

€০81০86, 1931 ), ৯০-৯২ 

“সোমপ্রকাশ, ২৯ মে ১৮৬৫ 

সোমপ্রকাশ, ১৩ এপ্রিল ১৮৬৮ 

বামমবোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১২৭৪ 

বামাবোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১২৭৪ | 
বামাবোধিনী পত্রিকা, ফাল্ধন ১২৭৪ 

দোমপ্রকাশ; ৩ পৌষ ১২৭৩ 
]০001021 ০06 £১51515 9০9০1565 02 965269]1 ৫. 9,), ৬০৫ 777, 1927, 

' ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখিত £১:61০16 ০. 9] দষ্টব্য । 

৩৩। 

৩৪। 

৩৪ | 

৩৬ | 

৩৭1 

সোমপ্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ 

চু ০9৮ 08105 1868, নৈ ০, & 9 

_বামাবোধিনী পত্রিকা, আঙখ্বিন ১২৭৬ 

বামাবোধিনী পত্রিকা, জোষ্ঠ ১২৭৭ 
00075 4১৮: 1872, ০৪, 4৯: 54758 

ত ১৫ ও ১৬ নম্বর ভুলক্রমে দেওয়] হয়নি | 
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2 

৩৯। 

১ 

| 

৩ 

৬। 

৮ । 

২২। 

তত্ববোধিনী প্িকা চৈত্র ১৮০২ শক 

সোমপ্রকাশ, পৌষ ১২৮৭ 

৭] সমাজসংস্কার : বিধবাবিবাহ (১) 
শড়ুচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, ২১৮-১৯ 

[91] 7091717106110 25:55855 07006 9০9০1০91045 ০৫ স্বীয় €170200012 

1956. ) ৮৪-৮৫ রর 

কাতিকেয়চন্্র রায় £ ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত ( কলিকাতা, সংবৎ ১৯৩২ ), ১৫৪-৫৬ 
857752] 575০686০2, ৬০1], বি ০. 5, 0815 রি 

0৪1০5009 0০99], ৬০], 3, 8195 18, 1819. 

[২০৬,1 93. 1995 :7.০০০1160610175 06 4১165935092 79086 (01000251879) 015,3 

ড/17০৬৮ [61299371868 29961:5, 1২0. 5, চ:6০07:03, বব ৪6102721 4১7:%151555 ০৫ 

1019. (৬. 2২, 65615, 2০০০5 টব. &. ]. বলে পরে উল্লিখিত )--1-566, 

[09659 0৫6 ৬/1111970, 0152 2406 1৮15 1837 

ভ/. 2. 709765,9 1২2০০0105 টব, 4৯. 17765662510 8650, 48115755085 005 

1109 4১5৪৫ 1837 

ভ/. চ২. 297675, চ২০০০:95 টব. 4১. 11666 10559. চ০:৮ 5০ 550286700৩5 

3150 2] 1837 & 

[36762] 992০09601, ৬০1. 15 2০, 4৯011] 1842 সি 

শলতচন্্র : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত, “বিধবাবিবাহ' অধ্যায় ৪ 

ক্মিতীশ-বংশাবলি-চরিত, ২৪ অধ্যায়, ২০৩ | 
সংবাদ প্রভাকর, ১৭ চেত্র ১২৫৮ 

_ তন্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক ্ . 

শতুচত্্র : ১২০ 

সমাচার সুধাবর্ধণ, ১২ নভেম্বর ১৮৫৫, ৪৪৮ সংখ্য! 

সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ 

4৯, ৬. 09101000056, ২৭ 

৬/, ২, 096:5, 0০০০:০3, উট, 4৯০ 

ড/. [২১ 08165, চ০০০:৫৪, টব, 4১, 1 

৬. [২ 28761, 7২০০০0:058+ 2 * 4৯, 7 

ৃ ড/. ২, 65618, 2০০০৩, টব, &, 0 

[755 ০০ 1566111555052, 16 ৩৮, 1857 

সণ 
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১ 

ন্ 

৩ 

৪ | 

। 

৬। 

প্ । 

1 

৮। 

১১। 

১২। 

1 

১৪1. 

সমাজসংক্কার : বিধবাবিবাহ (২) 

বিহারীলাল : ২৮৪-৮৭ 

তন্ববোধিনী পত্রিকা, পৌঁষ ১৭৭৮ শক, ১৬ সংখ্যা 
হিতবাদী, ২* ভান ১২৯৮ 

রাজনারায়ণ বহর আত্মচরিত (কলিকাত। ১৩১৫ ) ১০০-১ 

শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত ( কলিকাতা৷ ১৩২৫ ), ১১৪-১৫ 

চত্তীচরণ বন্দোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর,২৭৮ 
11210170605] নু, তে 8০065156666 60276267655 15925800 

19 15 1857 রি 

9. 4৯০ 1210217 £ /ঠা2 78585 010. 002 050565 0£ 002 11201210 7২০৬০1৮, ১৫-১৮ 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৭৯ শক 

তজ্ভবাধিনী পত্রিকা, পৌষ, সম্বৎ ১৯১৪ 

চণ্তীচরণ, ২৮৭ 

 চত্তীচরণ, ৩০১। একথা বিদ্যাসাগর চত্তীচরণকে বলেছিলেন । 

৯] লমাজসংস্কার : বহুবিবাহ 
7, 11110 8150. 0. 0, 3111172 ০010015] 9০9০1091985 (টব, ৬, 1954), : ১৫৩-৫৪ 

মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীঠাদ মিত্র (কলিকাতা ১৩৩৩ ), ১০০-৮ 

ত্রজ্ক্পেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র (১৩৪৬ ), ১৩৬-৩৭ 

বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৬৪.শক 

বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৭৬৪ শক 
[92515196155 [06087056176 2209055017785 (পরে 76. 70206. ৮:০০, বলে 

উল্লিখিত ), 4১58556 16* 1866, ০. 20 

1.4. 10606 6০০, 10202109062 2863, ০, 7 

[£. 10206, 0:0০, 85056 1866, ০. 14. 

175. 70600, 220০০ 4১5:£586 1866, ২০৪. 10-14 

16, [927৮ 5:00, 49255 1866, 1০, 14 

18. 106৮৯ 020০, 00530 1867, ০. 25 

(৮৪. 10896 9০৭ 21520051862, 1০, 26 

চ58900০25 ০% 7321088] (18০০৪. [07০1558105), ৬০] যু গার যা 

পরহবিবাহ্ রহিত হওয় উচিত কিনা! € হয় সং, ১৮৭১) 



১৫1 

১৬। 

১৭ 

১৮ | 

১৯ । 

২০ 
২১। 

১। 

। 

৩। 

৪ | 

৫ 

৬। 

শি 

৮ | 

১০ । 

১১। 

১৭ | 

১৩। 

১৪ । 

খলমপ্রকাশ' পত্রিকায় ১২৭৮ দনের আবাড়, শ্রাব
ণ ও ভা যাথ্যায় ব্ছবিাং সষস্কে

 

. আলোচনা হয়। 

'সোমপ্রকাশ' ৩০ শ্রাবণ ১২৭৮ 

সোমপ্রকাশ, ১৩ ভাদ্র ১২৭৮ 

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিনা (কলিকাতা ১৮৮১) 

অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২৮৩ সাল, ২* সংখা! 

ভারতসংস্কারক, ১২৮৩ সাল, ১২ সংখ্য। 

ঢাকাপ্রকাশ, ১২৮১ সাল, ৪ সংখ্যা 

সমাঁজ-জীবনের ঘাতগ্রতিঘাত * ১৮৫৩-৭৯৩ 

51505 ০10928,9918, 06 99০18] 90০161,568, ৬০, 20, ৪০৭-১৫। £1000৯ 505৫] 

লিখিত "42901501935 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 

ভবানীচরণ বন্বোপাধায় : কলিকাত। কমলালয় (১৮২৩) 

ভবানীচরণ : নববাবুবিলাস (১৮২৫) 
বসদূত, ১৩ জুন ১৮২৯ 

11205) : 000, 046 ১৫ টা 

৬, ৬৬. আত: 10511508522 € 281275 0£ 15019. 32165 ), ১৯১-৯২ 

ছা £১05010 : 711220015 ০06 19110051215 £৯০001150:80018 $7০00০0 

1865), ৬০], [1,২৮৪ 

7. 5800 £. 508.01065 :1700706 ঢা25210065 80 60110 ৬৬085 ০0: [15019 

(1882)+ ৮৬ | 

(7, শৃ%61521) : 31101517 12156015 1 056 190 9 8280 4১66 

009, 22, ৩৪০-৪৩ 

[২0029010589 : 00০, 0০:৮,, ৭৫-৭৬ : 

1125 8667 : 4১ 37156০15 0£ 8:769) 9০0০1511570 (07502 1953), 2৪ [। 

03. 11, 12 | 
শাস্ত্রী : রামতন্থু লাহিড়ী, ১২ পরিচ্ছেদ, ৩০১ 

সুলভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ৪* সংখ্যা, ৩১ শ্রাবগ ১২৭৮ 

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭ এপ্রিল ১৮৬৯ | | 
8,058812 816000055 ০ ঠ5 102 2150 710929 (021০0 ৮%৪ 1932), 0৮ 
15,২৮৮ | 2 . ্ 

১৩ 
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১৫1 

১৬1 

১1 

১৮ । 

১৯। 

চি, 

২১। 

ছ। 

হ৩। 

২৪ । 

৫ । 

৬ । 

৭ 

২৮ । 

১ 

| 

৩। 

6 | 

| 

৬। 

ণ। 

৮। 

৯৩ | 

91581580%) 988001 : 73156005০0৫ 02 31810052108), ০1. 1 (09100052 

1919). ২৭২ | | | | 

8. 0. 91: 09. 016, ৩০৯ 

বিপিনচন্ত্র পাল : নবযুগের বাংল! ( কলিকাতা! ১৩৬২ ),.১১৯ 
শাস্ত্রী: আত্মচরিত ( ১৩২৫ ), ২১৭১৮ 

5, ০, 681: 74050001158, ৪২৪-২৫ 

8০ ০, 581, 00. 026, ৪২৫ 

25201 ০0 055 :0096100 00120018510 1681-82 5; ২6০০: 0৫ 06 

10. চ, 1. ০৫ 86768], 1871-72 
5550. 11213777000 2 4৯771950015 ০৫ চ2£0115 5:00026101 12 118039, 17014 

1893 (4১115511 1894) 019, 47150, ১৭৬ 

14181270000 : 02. ০10, ১০০ 

14021907006 £ 09. 010, ১০২ 

ভ্দেব_ মুখোপাধ্যায় : সামাজিক প্রবন্ধ, ২৮৫ 
[৫81] [১0201016105 ; 122) 8005০0০1515 (1,0:5009 1954), ১০২ 

রাজনারায়ণ বহু : আতচরিত (১৩১৫ ), ৮৩ 

93055212180 20001165775 ৪৩৮৩৯ 

১৯] সাহিত্য ও সাংবাদিকতা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বি্ভাসীগরচরিত, ৮-৯ 

রবন্্রনাথ ঠাকুর : জীব্নম্থৃতি, ও 

886৪০০০৮926 7; 28165100021 ০ 11119 12 0219%, ৪ ৫৩-৫৪ 

সবুজপত্র, ফান্তুন ১৩২১ 

রামগতি স্ঠায়রত্ব : বাঙ্গালা ভাষ! ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (৩য় সং), ১৮৩ 

বিহারীলাল সরকার : বিদ্তাসাগর, ১৪৪ 
বিহারীলাল, ্, ১৪৬ 

রাঈগতি চ্ায়রত্ব, ধ, ২২০-২১ 
রামগতি, প্র 
বর্্মালা, ১ম ভাগ | ১৮৫৩ 
বর্ণমাল! ২য় ভাগ । ১৮৫৪ 

স্বীয় সাহিত্য পরিষদের 'বদতাসাগর সংগহে” বই ছুখানি আছে 



নির্দেশিকা | | ৪২১ 

১২। 

১৩। 

১৪ । 

১৫ | 

১৬। 

১৭ । 

১৮। 

১৯ । 

স২০ | 

২১। 

২ । 

১] 

| 

৪ 

৬ । 

১1. 

| 

শিশুসেবধি বর্ণমালা, ১ম ভাগ। ॥ ১৮৫৪, নবম সংস্করণ । 

(৪ বর্ণমালা, ওয় ভাগ । ১৮৫*, পঞ্চম সংস্করণ । এই বই ছুখানিও “ব্াসাগর 

গ্রহে” আছে। 
রামগতি গ্ভায়রত্ত : বউ, ১৯৫-৯৬ 

রামগতি : এ 2 

কৃষঃকমল ভট্ীচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়, ৫৩-৫৫ 

12000 331:010179706 27006 01511125620 08 0০ [91791558190 5 [0215 

€ 51910017 61555, 1955 ), ৯৪ | 

বিগ্ভাসাগর স্মৃতিমন্দিরে প্রবেশ উৎসব | রবীন্দ্রনাথের বাণী। মেদিনীপুর ১৩৪৬ 

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১), অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত “পিতা 
পুত্র ৪৯২-৯৩ ৃ 

সর্বশুভকরী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ভাঙ্র ১৭৭২ শক রঃ 

শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতন্ু-_১৯৯-২০০ 

বঙ্গভাষার লেখক, ৪৯০-৯১ 

1106 17115000 2561100, 9 ]81905215 1865 

শীস্ত্রী : রামতনু--২৮৭ 

রামগোপাল সাম্তাল : কৃষ্*দান পালের জীবনী €( কলিকাতা ১৮৯০ ), ৪র্থ অঃ 

১২ কর্মবৈচিত্র্য 
50206006170 06 95005 761801250০0 06 1১060000110 11050000102 

( ইংরেজী পুস্তিকা )। ন্বলচন্র মিত্রের ইংরেজী 'বিদ্যাসাগর-জীবনী” ২২ অধ্যায় ব্য । 
শস্তুচন্্র, ১৪৪ 

বিহারীলাল, ৩৬৪ 

কাহিনীগুলি বিহারীলাল, চগ্ডীচরণ, হুবলচন্ত্র ও শল়ুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর-জীবনী' থেকে 

সংকলিত। 

বিহারীলাল কর্তৃক উদ্ধত, ৪৫৪-৫৫ ] 

71005601706 0৫ 056 90910 0£ 6ড6153৩+ 1863-1.865 

১৩ চরিত্র 

সাধারণী, ১২ জুলাই ১৮৭৪ 

বিহারীলাল, ৩২৪ 



বি সাঁগ র ও বাঙালী সমাজ | নি 
৩। 
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৬৪ 

ণ। 
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১। 
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৩। 

9 । 

৫ | 

গ। 

৪ টি: 
এ ৬ 

১০1 

১১। 

১২। 

১৩ 

২২5৪1. 

১61 

বিহারীলাল, ৩৩৪-৩৫ 

বিহারীলাল, ৪৪২-৪৩ 

বৈকুষ্ঠ সান্তাল : লীলামৃত (২য় সং ), ১৭ 
অনুশীলন ( মানিকপত্র ) : মহেত্ত্রনাথ বিদ্ভানিধি সম্পাদিত, যর ১৩০১ 

5. 58500: 01150115955 9651 (1919), ১-৩২ 

59501 £ 00. 016, 

১৪] সীমা ও স্ববিরোধ 
রবীজীনাখ ঠাকুর : লোকসাহিত্য, ৮৬-৮৭ 

32112 2730 31111 £ 001681551 9 ০০০1০£%, ৬৭৪ 

10170081] %০0128 2 56150281165 2120. 0:0161225 01 89009601617 (বি. 

1980), 0৮] 
/. 1. 17092055220. ঢা০020 22818160001 21005 50115 5685276 22 

81006 8180 41062101068 (বত সি, 1927 0, ২১ 

গু1101085 820. 21321160812 00. 0০1৮. ১৮৩১ 

11 029661 515716 20006 555০15০1065 0 9০০1৪] 20125 (বং তত, 1936) ০17 

(5 2) 01690. : 01150, 961£ 200 9০০16 (০01০88০ 1934) [770:9006107 

5 0৭ ৬৬, 11 01005 

2 0০01202103002815 500191100502165 (বি, 1928), ৭৩৯-৪০ | 

গ 

নরোকিন তার 5০০1৪1 ৪70. 05]60191 10518201551 (4 ৬০15.) এ-বিষয়ে 

. বিশদভাবে আলোচন। করেছেন । 

3. 5151010800৬ 21706 10০95 2107206720 0 006 1/0090150 ৬1০৬ ০0: [1505 

(05০০০ 1956), ২৭৬ 

0610900৬200, 1005 ২৭৭ 

॥ 112 800. 22615 : 96160660. ভ/ 02108, ৬০] ][] (11008০০৬ 1955), ৪৯৪ 

শাস্ত্রী: আত্মচরিত, ২১৮-১৯ 

বিহারীলাল, ৫২৪. | | 8 
8:8808101 [0628200576 10906691785, 00605211860, টব ০.53 

প্র 1:0907002120 : নক 2০৮7০: 22. 10620008010 21550108 (7০4০2 

1952), ২৩৩ | | টা 

তাত, 2000800 : শা 581055 9£ 018168 ভি 14) ৪৩৫ | 

উ00708004 ; 0৮. 0105 ৪৩৮ . | 



পরিশিষ্ট 

১। পদত্যাগের (সহকারী সম্পাদকের ) কারণ ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে যে দীর্ঘ 
পত্র লিখেছিলেন, তাঁর “কপি” । 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র | ঠা | 

২। বিদ্ভানাগরের পদত্যাগের পর সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও 
পণ্ডিত যে আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন, তাঁর “কপি” । 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র । 

৩। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকাঁলে বিগ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারের যে 

স্দীর্ঘ পরিকল্পন! হ্যালিভে মাঁরফৎ শিক্ষাসংসদের কাছে দাখিল করেছিলেন, 
তার “কপি” । ঞ 

আকর : সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র । 

৪। বারাঁণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাপ্টাইন ও কলিকাতার 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংসদের কাছে শিক্ষাঁবিষয়ে যে 
বিবৃতি পেশ করেছিলেন, তার “কপি” সংসদের মন্তব্য, এবং বিদ্যাসাগরের শেষ 

পত্র । ” 

আকর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের অপ্রকাশিত নথিপত্র । নী 

৫। ১৮৬৬ সালে বহুবিবাহ-নিবারণ আইনপ্রণয়নের আবশ্তকম্ত। সম্বন্ধে 

অন্নুসন্বধনের জন্য গবর্ণমেন্ট একটি তদস্ত কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি 
আইনপ্রণয়নের আবশ্তকত। অস্বীকার করেন। কমিটির রিপোর্টের সর্বশেষ 

প্যারা» অন্তান্ সদস্যদের এবং বিদ্যাসাগরের মতামত-সম্ঘলিত ছুটি “নোটের, 
“কপি? । 

আকর : লেজিসলেটিব ডিপার্টমেন্টের প্রসিডিংস, মার্চ ১৮৬৭, নং ২৬। 
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